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1 Inleiding en uitgangspunten 
 
Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 is het tweede Ondersteuningsplan (2018-
2022) van kracht. In dit ondersteuningsplan wordt vermeld hoe het SWV passend onderwijs ziet: ieder 
kind verdient het beste onderwijs. In SWV Rijn & Gelderse Vallei organiseren we passend onderwijs zo 
dat ieder kind/leerling in onze samenwerkingsverband dat beste onderwijs ook krijgt. We zetten in op 
preventie, bouwen op stevige basisondersteuning en handelen doelmatig. Natuurlijk met ouders als 
gelijkwaardige partners. 
Deze missie is uitgewerkt in concretere doelstellingen, die zijn gerubriceerd onder de noemers Goed, 
Stevig en Samen. De hoofddoelstelling is dat alle scholen/schoolbesturen zorgen voor borging van de 
basisondersteuning en waar nodig voor verhoging van basisondersteuning bij specifieke leerlingen. Dit 
vereist dat de scholen/schoolbesturen het eigenaarschap op zich nemen en uitdragen. 
 
Elk schooljaar maken we op basis van het Ondersteuningsplan een jaarplan. Hierin staan concrete 
doelstellingen om onderwijsondersteuning goed en efficiënt te ontwikkelen en te organiseren. 
Uitgangspunt hiervoor zijn de (onderwijs)ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in ons 
samenwerkingsverband.  
Het Ondersteuningsplan en het jaarplan vormen het vertrekpunt voor de meerjarenbegroting. De 
indeling van de meerjarenbegroting sluit aan op de programmatische indeling van het nieuwe 
Ondersteuningsplan. Door deze aansluiting van financiën op beleid kan betere sturingsinformatie 
worden gegenereerd. Tegelijkertijd biedt het gekozen model de mogelijkheid om op een eenvoudige 
manier de vertaling te maken naar de indeling die vereist is voor de verantwoording in het jaarverslag. 
 
De volgende uitgangspunten zijn toegepast: 

• Een gelijkblijvend aantal leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2019, conform de prognoses van 
DUO.   

• De deelnamepercentages SBO en SO zijn de afgelopen jaren gestegen, ondanks alle 
investeringen die op de scholen zijn gedaan. Het zal een forse inspanning vragen deze stijging te 
stoppen, terwijl eigenlijk de met het beleid beoogde daling nodig is om de doelstellingen van 
het Ondersteuningsplan geheel te kunnen halen. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van 
het volgende: 

o Gelijkblijvend deelnamepercentage SBO. De tussentijdse groei is constant verondersteld 
op het gemiddelde van 2017 en 2018 (40 leerlingen).  

o Het deelnamepercentage SO-leerlingen blijft gelijk. De tussentijdse groei is constant 
verondersteld op het (hoge) niveau van 2018 (39 leerlingen categorie 1 en 1 leerling 
categorie 3).  

• Beleidsmatige uitgangspunten: die zijn benoemd en toegelicht bij de desbetreffende 
programma’s. 

• In meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met indexering. Gedurende het jaar en 
achteraf worden bekostigingstarieven bijgesteld. In de praktijk betekent dit dat de budgettaire 
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ruimte hierdoor toeneemt. Het is vooraf echter niet in te schatten hoe hoog de indexering is. 
Daarom wordt de volgende gedragslijn gehanteerd: 

o Structureel wordt een negatief resultaat begroot van tussen - € 100.000 en - € 200.000, 
uiteraard indien de vermogenspositie dit toelaat. 

o Jaarlijks wordt het saldo van de verhoging van de baten en de verhoging van de  
afdrachten gebruikt om de bedragen van de overige programma’s in de begroting van 
het volgende jaar te indexeren, rekening houdend met het uitgangspunt in de vorige 
sub-bullet. Gezien de financiële situatie is geen indexering toegepast. 

Hiermee wordt voorkomen dat positieve resultaten cumuleren. 
 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is verder gebruik gemaakt van de volgende informatie: 

• Leerlingaantallen tot en met teldatum 1 oktober 2018, zoals gepresenteerd in de data van OCW.  

• Leerlingaantallen per teldatum 1 oktober 2019, conform opgaven van de scholen en Kijkglas 1 
versie 3 oktober 2019 en de TLV-administratie van het SWV. De definitieve telgegevens zijn 
medio december bekend. 

• Tussentijdse groeicijfers uit kijkglas 3 (SO) en 4 (SBO) van DUO. 

• Grensverkeer SBO uit kijkglas 5 van DUO. 

• De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OCW.  

• Tussentijdse financiële rapportages, inclusief lopende verplichtingen. 

• Actuele ontwikkelingen. 
 
Hoofdstuk 2 bevat een analyse van de ontwikkelingen van de leerlingaantallen en 
deelnamepercentages. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de baten, in hoofdstuk 4 komen de lasten aan 
de orde. Hoofdstuk 5 geeft het totaaloverzicht. Ten slotte komen in hoofdstuk 6 de risico’s en de 
financiële positie van het SWV aan de orde. 
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2 Leerlingen 
 
Het belangrijkste gegeven bij het opstellen van de meerjarenbegroting is de verwachte ontwikkeling van 
de leerlingaantallen. De prognose vanaf 2020 is gebaseerd op een jaarlijkse gelijkblijvend aantal 
leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2019. Vorig jaar rekenden we nog met een gemiddelde krimp van 
-0,5% per jaar. In werkelijkheid is het aantal leerlingen echter licht gestegen en voorzien de prognoses 
van DUO ook de komende jaren gemiddeld in een lichte stijging. 
De werkelijke leerlingaantallen tot en met teldatum 1 oktober 2018 zijn overgenomen uit de bestanden 
van DUO, deze sluiten aan op het dashboard passend onderwijs. 
 
De uitgangspunten leiden tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen: 
 

 
 
De berekening van de deelnamepercentages is conform de berekeningssystematiek die het ministerie 
van OCW hanteert in het dashboard passend onderwijs. Hierbij worden zowel voor het SBO als het SO 
het aantal leerlingen gedeeld door het totaal aantal leerlingen BaO en SBO. 
 
 
Speciaal Basisonderwijs 
In de jaren voor 2018 is het deelnamepercentage SBO fors gedaald. Op 1 oktober 2018 was er sprake 
van een groei. Teldatum 1 oktober 2019 laat een afvlakking van deze groei zien. In de prognose is ervan 
uitgegaan dat het deelnamepercentage gelijk blijft. Tot op heden was ervan uitgegaan dat de deelname 
SBO in 5 jaar zou dalen naar het niveau van 1 oktober 2017 (1,96%).  
 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling (exclusief tussentijdse groei) in beeld gebracht. 

Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum

Leerlingen BaO en SBO 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

leerlingen BaO 23.497 23.604 23.604 23.604 23.604 23.604

leerlingen SBO 524 543 543 543 543 543

Totaal BaO en SBO 24.021 24.147 24.147 24.147 24.147 24.147

Leerlingen SO 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

SO lln jonger dan 8 jaar

categorie 1 (laag) 112 119 119 119 119 119

categorie 2 (midden) 5 7 7 7 7 7

categorie 3 (hoog) 18 14 14 14 14 14

SO lln 8 jaar en ouder

categorie 1 (laag) 261 293 293 293 293 293

categorie 2 (midden) 19 21 21 21 21 21

categorie 3 (hoog) 36 30 30 30 30 30

Totaal SO 451 484 484 484 484 484

Deelnamepercentages 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

SBO 2,18% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%

SO 1,88% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
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Het is niet uit te sluiten dat volgend jaar sprake zal zijn van een lichte verdere stijging van het 
deelnamepercentage SBO. Op basis van de huidige aanvragen wordt verwacht dat de tussentijdse groei 
per 1 februari 2020 wederom hoog zal zijn. Het lijkt erop dat deze ontwikkeling het gevolg is van de 
zogenoemde “beleidsslinger”. Het doel van passend onderwijs is zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij, in 
een reguliere setting hun plek te geven. In de eerste jaren van passend onderwijs blijkt dit geleid te 
hebben tot een iets te grote terughoudendheid in het aanvragen van TLV’s. De recente stijging wijst 
hierop. Het beleid van ons SWV heeft als beoogd resultaat om steeds meer leerlingen in het reguliere 
onderwijs hun plek te doen vinden met de juiste ondersteuning. Voor de toekomst ziet het bestuur 
meer inclusief onderwijs als stip op de horizon. Op die manier kan de recente stijging stoppen. Met 
name de maatregelen die nu genomen worden in het kader van het Ontwikkelplan, waarmee breed 
wordt ingezet op het handelingsrepertoire van de basisscholen, beogen dit effect.  
 
 
Speciaal Onderwijs 
Op basis van de telling van het aantal afgegeven TLV’s SO is het aantal SO-leerlingen toegenomen met 
58 (+ 13%). Ten opzichte van teldatum 1 oktober 2017 is er sprake van een stijging met 83 leerlingen (+ 
21%). 
In de prognose voor de komende jaren wordt uitgegaan van een gelijkblijvend deelnamepercentage. Dat 
is momenteel realistischer dan het beoogde geleidelijke herstel naar het niveau van 1 oktober 2017 
(1,68%) dat nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zullen we er rekening mee moeten 
houden dat geleidelijk meer TLV’s voor de categorieën midden en hoog zullen worden uitgegeven. Het is 
nog niet in te schatten hoe groot dit effect zal zijn. 
Afgesproken is dat een commissie van de ALV onderzoek doet naar de oorzaken van de huidige 
stijgingen van de deelnamepercentages. Dit onderzoek is nog niet gestart. Het is aan te bevelen dit met 
spoed op te pakken. 
 
In onderstaande grafiek is deze ontwikkeling gevisualiseerd. 
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Bij de ontwikkelingen van de deelnamepercentages per teldatum zijn, zowel voor SBO als voor SO, twee 
kanttekeningen te maken: 

• De tussentijdse groei per 1 februari 2019 was hoog, evenals het jaar ervoor: in het SBO 33 (2018 
en begroting 2019: 52) in het SO 37 (2018 en begroting 2019: 40). Deze hoge tussentijdse groei 
leidt tot een hogere bekostigingsverplichting dan op grond van de ontwikkeling van het 
deelnamepercentage op 1 oktober verwacht mag worden. Dit weegt extra zwaar, omdat het 
SWV bij tussentijdse groei, naast de ondersteuningsbekostiging, ook de basisbekostiging moet 
overdragen. Voor leerlingen die meegenomen zijn in de 1 oktobertelling ontvangen de scholen 
de basisbekostiging geheel van DUO en heeft het SWV deze lasten dus niet. In 
meerjarenperspectief is er voorzichtigheidshalve van uitgegaan dat ook de komende jaren de 
tussentijdse groei hoog is. Op basis van het aantal besproken dossiers gaan we ervan uit dat de  
tussentijdse groei voor zowel het SO als het SBO de komende jaren onverminderd hoog zal zijn. 
In de meerjarenbegroting is hier rekening mee gehouden.  

• Het SWV investeert in het ondersteunen van de schoolbesturen/scholen om de 
basisondersteuning te borgen met diverse maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn het 
verhogen ondersteuningsbekostiging naar € 150, het aanbod deskundigheidsbevordering en de 
projecten voor specifieke doelgroepen met als doel het handelingsrepertoire in het reguliere 
onderwijs te vergroten. Dit zou ertoe moeten leiden dat meer leerlingen in het reguliere 
basisonderwijs hun plek kunnen vinden en houden. Tot op heden is dit effect niet opgetreden. 

 
De beoogde ontwikkeling van deelnamepercentages is nooit 100% hard te maken. Door diverse 
omstandigheden kunnen effecten vertraagd optreden of zelfs geheel of gedeeltelijk uitblijven. Om die 
reden worden de ontwikkelingen continu gemonitord. 
Om een volledig beeld te schetsen zijn in de bijlage, naast het scenario van deze meerjarenbegroting, 
ook twee alternatieve scenario’s geschetst. Dit zijn: 

• Deelnamepercentages SBO en SO blijven niet gelijk maar stijgen (reëel scenario). 

• Deelnamepercentages SBO en SO dalen geleidelijk (gewenst scenario). 
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Ondersteuningsbekostiging TLV’s per leerling 
In diverse gremia worden de mogelijke gevolgen van diverse maatregelen op de deelname aan S(B)O 
besproken. Onderstaand overzicht kan dienen als hulp bij dit gesprek. Hierin zijn de lasten van de 
diverse TLV’s weergegeven. 
 

 
 
Zoals reeds gemeld draagt DUO de volledige basisbekostiging af aan de S(B)O-scholen. Dit gaat niet ten 
laste van het budget van het SWV. Alleen bij tussentijdse groeibekostiging moet het SWV naast de 
ondersteuningsbekostiging ook de basisbekostiging afdragen. 
 

  

Tarieven bekostiging per leerling

categorie

SBO

ondersteuningsbekostiging 5.003,57

basisbekostiging 4.162,59

SO <8 8+

ondersteuningsbekostiging cat. 1 10.928,13 10.154,69

ondersteuningsbekostiging cat. 2 16.050,47 17.395,43

ondersteuningsbekostiging cat. 3 24.285,19 25.538,00

basisbekostiging 5.586,91 4.242,40
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3 Baten 
 
De baten die het SWV van OCW ontvangt, zijn te beschouwen als een lumpsum. Weliswaar wordt in de 
bekostiging onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning, en daarbinnen 
tussen personeel en materieel, maar het samenwerkingsverband is vrij in de besteding van de middelen. 
Dit laat overigens onverlet dat het SWV de middelen, conform het ondersteuningsplan, wel oormerkt in 
de beschikkingen die aan de schoolbesturen worden verstrekt.  
Het SWV ontvangt daarnaast geen bijzondere baten in de vorm van vergoedingen en subsidies.  
 
De lumpsum is als volgt opgebouwd: 
 

 
 
De baten voor lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per leerling (BaO en 
SBO). Voor lichte ondersteuning is dit € 183, voor zware ondersteuning € 393 (beide afgerond).  
Met passend onderwijs krijgen alle samenwerkingsverbanden relatief evenveel middelen voor zware 
ondersteuning. Dit is anders dan de situatie voor de invoering van passend onderwijs. Toen waren deze 
middelen ongelijk verdeeld over het land. Deze verandering (verevening) brengt herverdeeleffecten met 
zich mee. Daarom is er een overgangsregeling, waarin het SWV vijf jaar lang (tussen 2015 en 2020) een 
aflopende compensatie krijgen, om zo naar het nieuwe budget toegroeien. Per 1 augustus 2020 is de 
vereveningsperiode afgelopen. 
De post “grensverkeer SBO in” (inkomend grensverkeer) wordt nader toegelicht bij de toelichting op de 
afdracht SBO. 

 

  

Specificatie van de rijksbijdragen 2020 2021 2022 2023

lichte ondersteuning 4.407.474 4.418.669 4.418.669 4.418.669

zware ondersteuning 9.686.191 9.713.372 9.713.372 9.713.372

verevening zware ondersteuning 210.829 0 0 0

grensverkeer SBO in 125.089 125.089 125.089 125.089

regeling schoolmaatschappelijk werk 83.694 83.950 83.950 83.950

Totale rijksbijdragen (lump sum) 14.513.277 14.341.080 14.341.080 14.341.080
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4 Lasten 
 

4.1 Algemeen 
 
De meerjarenbegroting van het SWV wordt zo gepresenteerd dat hij logisch voortvloeit uit het 
Ondersteuningsplan. Dit betekent dat zichtbaar is wat de realisatie van het dekkend aanbod kost en 
hoeveel middelen nodig zijn voor de ondersteunende processen. 
 
Om die reden worden het Ondersteuningsplan, het activiteitenplan en de meerjarenbegroting ingedeeld 
in programma’s: 
Programma 1 – Basisondersteuning: alle ondersteuning die regulier op de basisscholen wordt geboden. 
Programma 2 – Extra ondersteuning: alle Extra ondersteuning die aan de basisscholen wordt geboden. 
Programma 3 – Extra ondersteuning (specialistisch): alle Extra ondersteuning die op het SBO en het SO  
worden geboden, inclusief de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen. 
Programma 4 – Ontwikkeling en innovatie: (incidentele) projecten die uitgevoerd worden in het kader 
van de doorontwikkeling en vernieuwing van Passend onderwijs.  
Programma 5 – Bedrijfsvoering: de ondersteunende processen. 
 
De programma’s 1, 2 en 3 omvatten het dekkend aanbod van het SWV. Programma 4 en 5 betreffen de 
ondersteunende processen. Op de voortgang van de programma’s wordt gemonitord, zowel inhoudelijk 
als financieel. In de tussentijdse managementrapportage wordt hier door de directeur-bestuurder van 
het SWV verslag van gedaan aan de CVT. 
 
Het samenwerkingsverband heeft te maken met een aantal wettelijk verplichte afdrachten aan het SO 
en het SBO. Deze vinden hun plek in programma 3. De hoogte van deze afdrachten is het resultaat van 
het beleid op langere termijn van het SWV.  
Om inzicht te verschaffen in de werking hiervan is in bijlage 2 een korte technische toelichting 
opgenomen. De toelichting op de beleidskeuzen wordt gegeven onder programma 3 – Extra 
ondersteuning (specialistisch). De ontwikkeling van de leerlingaantallen is toegelicht in hoofdstuk 2. 
 
 

4.2 Personeel 
 
In een aantal programma’s is sprake van personele inzet. In het Ondersteuningsplan is een aantal 
ambities geformuleerd. Onderdeel hiervan is de veranderende visie op het eigenaarschap binnen het 
samenwerkingsverband. Tegelijkertijd is er de nieuwe governance ingevoerd. Deze zaken hebben 
onvermijdelijk hun invloed op de benodigde personele formatie. Hier is onderzoek naar gedaan. Een van 
de uitkomsten is dat een procescoördinator is aangesteld. In deze meerjarenbegroting wordt hiermee 
gerekend. 
Een andere uitkomst van het onderzoek zou moeten leiden tot de aanstelling van regionale 
beleidsmedewerkers. Gezien de recente ontwikkelingen in de bezetting van de steunpuntcoördinatoren 
is hier nog geen invulling aan gegeven. 
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In totaal is 12 fte aan eigen formatie begroot. De dienstverlening die het bureau sinds 1 augustus 2017 
voor het samenwerkingsverband VO verrichtte, is door de verhuizing van het SWV VO per 1 augustus 
2019 beëindigd. De vergoeding die hiervoor werd ontvangen (€ 30.000) komt daarmee te vervallen. 
 
Door de forste stijging van het aantal aangevraagde (en toegekende) TLV’s en HGO-arrangementen is 
het beroep op de administratieve verwerking toegenomen. Om die reden is de begrote formatie op dit 
onderwerp uitgebreid. 
 
Naast de eigen formatie worden voor programma 2 Steunpuntteamleden (14,1 fte) bij het SWV 
gedetacheerd vanuit de schoolbesturen. 
 
De begrote salariskosten van het eigen personeel zijn gebaseerd op de werkelijke loonkosten in de 
maand augustus 2019. De bedragen zijn ruim naar boven afgerond, vanwege periodieke verhogingen. 
Ter toetsing is een tweede berekening gemaakt met behulp van een tool van Dyade. In vergelijking met 
de voorgaande begroting is de formatie eigen personeel licht gestegen.  
De lasten van het gedetacheerde personeel zijn gebaseerd op de afspraken zoals vastgelegd in de 
raamovereenkomsten (gebaseerd op de notitie Uniforme kostprijsberekening). In deze overeenkomst 
zijn de kosten berekend op basis van de werkelijke salarisschaal, waarbij de jaarlast is berekend met 
behulp van een tool van Dyade. Daarnaast is rekening gehouden met bijzondere opslagen van de 
betreffende medewerkers. Afhankelijk van de twee- of vijfjarige raamovereenkomst wordt een opslag 
berekend van 8,5 of 11,5 %. Het SWV is voor deze medewerkers mede risicodrager.  
In onderstaande tabel is de formatie met de bijbehorende kosten gespecificeerd weergegeven, inclusief 
de allocatie van de inzet aan de programma’s. 
 

 
 

functie totaal P2 - Extra P3 - Extra (spec.) P4 - Ontw./innov. P5 - Bedrijfsv.

fte bedrag fte bedrag fte bedrag fte bedrag fte bedrag

Bestuurder 1,00 133.000 1,00 133.000

Managementondersteuning 3,20 170.000 3,20 170.000

Beleidsmedewerker 1,30 123.000 1,30 123.000

Steunpunt coördinatoren 5,29 447.000 5,29 447.000

TLV (deskundige) 0,40 36.000 0,40 36.000

Coördinatie deskundigheid 0,00 0

Administratie leerlingzaken 0,80 51.000 0,80 51.000

Totaal eigen personeel 11,99 960.000 5,29 447.000 1,20 87.000 0,00 0 5,50 426.000

Steunpuntteamleden 14,09 1.450.000 14,09 1.450.000

Adm. leerlingzaken 0,20 27.055 0,20 27.055

Voorzitter TLV-commissie 0,40 63.452 0,40 63.452

Totaal extern personeel 14,69 1.540.507 14,09 1.450.000 0,60 90.507 0,00 0 0,00 0

Totaal personeel 26,68 2.500.507 19,38 1.897.000 1,80 177.507 0,00 0 5,50 426.000

Dekking VO en OOGO (man.ond.)

Totaal personeel (netto) 26,68 2.500.507 19,38 1.897.000 1,80 177.507 0,00 0 5,50 426.000
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Dit overzicht geeft dus de huidige situatie weer. In meerjarenperspectief is nog van belang te melden 
dat het onderzoek onder de schoolbesturen, dat inzicht moet geven in de gewenste verhouding tussen 
schoolmodel en expertisemodel in de toekomst, van invloed kan zijn op de benodigde formatie op de 
langere termijn. Wanneer de effecten bekend zijn, wordt dit verwerkt in de meerjarenbegroting. De 
doelstelling om dit onderzoek dit jaar te houden is niet gehaald. 
 

4.3 Programma’s 
 
In deze paragraaf worden de programma’s op hoofdlijnen toegelicht.  
 
 
Programma 1 – Basisondersteuning (niveau 1) 
 
In hoofdstuk 3 van het ondersteuningsplan staat beschreven welk niveau van basisondersteuning wordt 
geboden. Centraal staat een preventieve aanpak. In het ondersteuningsplan is niveau 1 als volgt 
samengevat: 

• De basiskwaliteit is op orde (volgens de inspectiecriteria) 

• Preventieve en licht curatieve interventies in de school, “op eigen kracht”. 

• Handelingsgericht werken in relatie tot opbrengstgericht werken.  

• De intern begeleider is de spil in de ondersteuningsstructuur. 
De basisscholen ontvangen voor het ondersteunen van het afgesproken niveau van basisondersteuning 
minimaal een bedrag van € 80 per leerling. Dit bedrag is voorgaande jaren tijdelijk verhoogd naar 
€ 136,45 per leerling. Deze verhoging wordt in principe jaarlijks beoordeeld op haalbaarheid en 
wenselijkheid. Sinds 2018 wordt het ondersteuningsbedrag (voor 3 jaar) verhoogd naar € 150,00 per 
leerling. Deze periode van 3 jaar is uitgebreid tot 5 jaar, dus tot het einde van de 
Ondersteuningsplanperiode (2022) Deze keuze is gemaakt voor borging en verbetering van de 
basisondersteuning.  
 

 
 
Hoe de borging gestalte krijgt is aan het schoolbestuur. Met de schoolbesturen is afgesproken dat ze 
een format zouden ontwikkelen voor de manier waarop ze vooraf inzicht geven in de manier waarop ze 
de middelen willen gaan inzetten en achteraf de werkelijke inzet verantwoorden. Doel hiervan is dat het 
SWV inzicht heeft in de wijze waarop (en de mate waarin) aan het dekkend aanbod vorm wordt 
gegeven. Tot op heden zijn de resultaten hiervan nog niet met het SWV gedeeld. 
De volgende stap die gezet moet worden (mede ingegeven vanuit de Inspectie en het Ministerie) is die 
van de verantwoording op doelmatige inzet van middelen. Hiervoor is nodig dat scholen/schoolbesturen 
vooraf vaststellen wat het beoogde resultaat is van de inzet van de middelen. Achteraf kan hier dan 
eenvoudig op getoetst worden. 

Programma 1 - Basisondersteuning 2020 2021 2022 2023

Gegarandeerd € 80 per leerling bao 1.888.320 1.888.320 1.888.320 1.888.320

Verhoging naar € 136,45 per leerling bao 1.332.446 1.332.446 1.332.446 1.332.446

Verhoging naar € 150 per leerling bao 319.834 319.834 319.834 0

Totaal programma 1 3.540.600 3.540.600 3.540.600 3.220.766
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Tot voor kort hield werden de visitaties gehouden onder verantwoordelijkheid van het SWV. Omdat 
sinds de invoering van het nieuwe ondersteuningsplan het eigenaarschap meer bij de scholen ligt, is 
afgesproken dat de schoolbesturen zelf een programma ontwikkelen voor audits/visitaties. Ook dit is 
nog niet van de grond gekomen.  
 
In de plannen en de verantwoording door de schoolbesturen moet minimaal zichtbaar zijn: 

• dat op schoolniveau de basisondersteuning volgens de vier pijlers op orde is; 

• dat analyse van het niveau mogelijk is via de schoolondersteuningsprofielen, de SOP-gesprekken 
tussen Steunpunt Coördinatoren, directeur en IB-ers, de visitaties en de tweejaarlijkse 
gesprekken tussen bestuurder en directeur SWV. 

 
Programma 2 – Extra ondersteuning (niveau 2) 
 
Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is, kan een beroep worden gedaan op Extra 
ondersteuning. Deze Extra ondersteuning wordt door de reguliere basisschool samen met het SWV 
georganiseerd. Het SWV heeft hiertoe vier Steunpunten ingericht. Deze Steunpunten worden bemenst 
door Steunpunt Coördinatoren en Steunpuntteamleden (schoolondersteuners en themaspecialisten). In 
overleg met de Steunpunt Coördinatoren bepaalt de school wat het kind aan Extra ondersteuning nodig 
heeft. Dit kan worden gerealiseerd in de vorm van inzet van de genoemde Steunpuntteamleden of 
expertise uit het SBO of SO  en ook door het toekennen van financiële middelen. Hiervoor is een 
arrangementenbudget van € 1.000.000 beschikbaar. 
 
De lasten van programma 2 zijn als volgt opgebouwd: 
 

 
 
Het arrangementenbudget wordt sinds 1 januari 2018 deels ter beschikking gesteld aan de IB-ers en is 
deels beschikbaar voor de Steunpunt Coördinatoren. De scholen zijn verantwoordelijk voor de 
arrangementen < € 1.500. Het budget dat aan IB-ers ter beschikking wordt gesteld is afhankelijk van de 
schoolgrootte. De Steunpunt Coördinatoren kennen alleen de grotere arrangementen toe. Sinds deze 
gedeeltelijke invoering van het schoolmodel is de afgifte van arrangementen door het SWV niet gedaald. 
Het blijkt dat, ondanks dat de scholen vooraf budget hebben ontvangen, ook voor kleine arrangementen 
een beroep op het SWV wordt gedaan.  
Om die reden is het budget in twee stappen verhoogd van € 700.000 naar € 1 miljoen. 
Het arrangementenbudget wordt als volgt verdeeld: 

Programma 2 - Extra ondersteuning 2020 2021 2022 2023

Steunpunt Coördinatoren 447.000 447.000 447.000 447.000

Steunpuntteamleden 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000

Opleidingskosten steunpuntcoördinatoren en ondersteuners 54.750 54.750 54.750 54.750

Arrangementen (HGO) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Huisvesting 26.400 26.400 26.400 26.400

ICT, GSM 14.820 14.820 14.820 14.820

Dienstreizen 40.000 40.000 40.000 40.000

Totaal programma 2 3.032.970 3.032.970 3.032.970 3.032.970
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N.B. 1: Een tussenevaluatie m.b.t. het ter beschikking stellen van budget aan IB-ers  is in oktober 2018 
gehouden. De eindevaluatie moet worden gehouden. Volgens planning zou dit eind 2019 moeten 
gebeuren, dit wordt later. De uitkomst kan nog effect hebben op de verdeling. Deze planning gaat 
echter niet gehaald worden. 
N.B. 2: Het overzicht is gebaseerd op Kijkglas van DUO. Hierin wordt nog geen rekening gehouden met 
eventuele nevenvestigingen/dislocaties. Bij de uiteindelijke verdeling wordt dit wel meegenomen. 
N.B. 3: Aangezien op dit moment onvoldoende zekerheid is over de juiste aanwending van de 
schoolbudgetten worden die vooralsnog niet uitgekeerd. 
 
 
Programma 3 – Extra ondersteuning (specialistisch) (niveau 3) 
 
Wanneer ook de Extra ondersteuning op de reguliere basisschool niet of onvoldoende antwoord geeft 
op de ondersteuningsbehoefte van een leerling dan kan een beroep worden gedaan op de 
arrangementen die het Speciaal Basisonderwijs of het Speciaal Onderwijs bieden. Hiervoor dient het 
SWV een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven. 
In programma 3 zijn de afdrachten aan het SBO en het SO opgenomen, inclusief de tussentijdse groei. 
Daarnaast is een budget van € 100.000 gereserveerd voor HGO-arrangementen in het SBO en het SO 
(tijdelijk en kortdurend t.b.v. voorkomen verandering schoolsoort of verhoging bekostiging). Aanvragen 
worden beoordeeld door de directeur-bestuurder van het SWV. Ook is budget opgenomen voor 
structurele bijzondere arrangementen, veelal voortkomend uit de innovatieprojecten SBO-SO,  zoals de 
Stimuleringsgroep Vogelhorst, de Observatiegroepen en het Onderwijs-Zorgarrangement De Dijk. In dit 
budget is ook ruimte voor HGO-arrangementen > € 6.000, die gericht zijn op inclusie. Ook is rekening 
gehouden met een budget van € 50 per SBO-leerling voor het versterken van de basisondersteuning op 
het SBO. 
Ten slotte is het budget voor de toelaatbaarheid onderdeel van dit programma. Hierin zijn de kosten 
voor de Commissie voor toelaatbaarheid en de kosten voor de bezwaar- en beroepsprocedure 
opgenomen. 
 
De lasten van programma 3 zijn als volgt opgebouwd: 
 

Arrangementen (HGO) scholen € / school € totaal

schoolgrootte < 100 leerlingen 17 1.600 27.200

schoolgrootte 100 - 199 leerlingen 35 2.800 98.000

schoolgrootte 200 - 299 leerlingen 48 4.000 192.000

schoolgrootte 300 - 399 leerlingen 10 5.200 52.000

schoolgrootte > 400 leerlingen 4 6.400 25.600

Subtotaal schoolbudget arrangementen 114 394.800

Arrangementen > € 6.000 40.000

Centraal budget 25.000

Budget 4 steunpunten 540.200

Totaal budget arrangementen 1.000.000
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De begrote lasten voor SBO en SO zijn het product van de leerlingaantallen en de bijbehorende tarieven. 
In hoofdstuk 2 zijn de ontwikkelingen van de leerlingaantallen en deelnamepercentages toegelicht. In 
bijlage 2 is de techniek van de berekening toegelicht. 
Wanneer het deelnamepercentage SBO op de teldatum onder de 2% is gekomen, staat bij de 
overdrachtsverplichting teldatum een negatief bedrag. Dat is nu niet aan de orde. 
 
 
Programma 4 – Ontwikkeling en innovatie 
 
In het programma Ontwikkeling en innovatie worden de maatregelen opgenomen die als doel hebben 
een impuls te geven aan de realisatie van het dekkend aanbod in de programma’s 1 tot en met 3. Voor 
een deel betreffen dit structurele budgetten, omdat er jaarlijks ruimte moet zijn voor het doorvoeren 
van verbeteringen en vernieuwingen. Daarnaast is voor de periode 2018-2021 een substantieel budget 
vrijgemaakt in het kader van het Ontwikkelplan. 
 

Programma 3 - Extra ondersteuning (specialistisch) 2020 2021 2022 2023

Speciaal Basisonderwijs

   Overdrachtsverplichting teldatum >2% 280.249 300.214 300.214 300.214

   Overdrachtsvpl. peildatum (tt groei), ondersteuningsbekostiging165.118 200.143 200.143 200.143

   Overdrachtsvpl. peildatum (tt groei), basisbekostiging 137.365 166.504 166.504 166.504

   Grensverkeer uit 25.018 25.018 25.018 25.018

Totaal Speciaal Basisonderwijs 607.750 691.878 691.878 691.878

Speciaal Onderwijs

   Afdracht SO, teldatum, (via DUO) 5.745.164 5.859.562 5.859.562 5.859.562

   Afdracht SO, peildatum, (tt groei), ondersteuningsbekostiging418.125 435.013 435.013 435.013

   Afdracht SO, peildatum, (tt groei), basisbekostiging 190.245 196.586 196.586 196.586

Totaal Speciaal Onderwijs 6.353.534 6.491.161 6.491.161 6.491.161

Arrangementen SBO en SO

Basisondersteuning SBO 27.150 27.150 27.150 27.150

HGO-arrangementen 75.000 75.000 75.000 75.000

Structurele bijzondere arrangementen 250.000 250.000 250.000 250.000

Totaal arrangementen voor SBO en SO 352.150 352.150 352.150 352.150

Toeleiding

   Salarislasten eigen personeel 120.300 120.300 120.300 120.300

   Extern personeel (pieken) 90.507 90.507 90.507 90.507

   Bezwaar en advies 3.000 3.000 3.000 3.000

Totaal toeleiding 213.807 213.807 213.807 213.807

Totaal programma 3 7.527.242 7.748.997 7.748.997 7.748.997
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De grootste structurele posten zijn: 

• Een jaarlijks budget voor beleidsmatige arrangementen (innovaties). Ieder jaar wordt bepaald 
welke speerpunten met dit budget gerealiseerd gaan worden. Voor 2020 zijn dit onder andere   
o Kosten voor interim steunpuntcoördinatoren  
o Onderzoek en opzetten kwaliteitsinstrument.  
o Beeldvorming passend onderwijs: 4 uur procescoördinator  
Het budget is verlaagd van € 210.000 naar € 150.000, omdat een aantal experimenten 
structureel is opgenomen in programma 3. 

• Innovatiefonds: budget voor vernieuwende projecten in het kader van passend onderwijs die 
het SWV wil ondersteunen. De projecten worden ingediend door schoolbesturen en toegekend 
na advies van een innovatieadviescommissie door de directeur van het SWV.  Tot en met 2019 
was hier tijdelijk € 125.000 beschikbaar. Vanaf 2020 is budget jaarlijks € 50.000. 

• Experimenten BaO/SBO/SO/SWV: Over de periode 2019-2021 is budget beschikbaar voor 
experimenten in het kader van samenwerking tussen de verschillende onderwijssoorten in het 
regulier onderwijs (conform een van de doelstellingen in het ondersteuningsplan) 

Voor projecten in het kader van het voormalige Ontwikkelplan zijn de volgende budgetten gereserveerd: 

• Deskundigheidsbevordering: het deskundigheidsbevorderingsprogramma is gericht op de pijlers 
van de basisondersteuning en is samengesteld op basis van analyse van de 
schoolondersteuningsprofielen en een veldraadpleging. Dit project beslaat een periode van 3 
jaar en loopt door tot en met 2020. Een evaluatie wordt eind 2019 voorgelegd aan de ALV. 

• Expertiseontwikkeling S(B)O: Bij SBO en SO worden projecten uitgevoerd met als kenmerk een 
meer efficiënte en effectieve samenwerking t.b.v. de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 
Het zijn projecten met een vernieuwend karakter en vormen een nieuw aanbod. Het budget is, 
vanwege het structurele karakter, overgeheveld naar programma 3 (structurele bijzondere 
arrangementen) 

• Partnerschool (Cluster 2): In ons SWV is geen cluster 2-school (voor leerlingen met een auditieve 
en/of communicatieve beperking). Daarom is gestart met een proef met een partnerschool in 
samenwerking met Auris, zodat leerlingen met een cluster 2-arrangement thuisnabij cluster 2-
onderwijs kunnen volgen. De proef is later gestart dan gepland. Begin 2020 is de evaluatie. 
Verwachting is uitbreiding van het aantal scholen in de andere steunpunten. 

• Expertise uitwisseling, talentdeling: doel is het professionaliseren van medewerkers door inzet 
van beschikbare expertise van eigen medewerkers of via de inzet van externe deskundigen. 
Hiervoor is de medewerking van de schoolbesturen essentieel. 

• Informeel leren: Op een aantal manieren vindt uitwisseling plaats tussen de verschillende 
schoolsoorten, zodat de kennis die leerkrachten en IB-ers hebben van andere schoolsoorten 
wordt vergroot. De eerste stap die hierin wordt gezet is dat wanneer een leerling wisselt van 
schoolsoort, een uitwisselingstraject wordt ingericht. De komende jaren wordt dit uitgebreid. 
Een belangrijk neveneffect hiervan kan zijn dat terugplaatsing van leerlingen in het reguliere 
onderwijs soepeler kan verlopen. Hiervoor is de medewerking van de schoolbesturen essentieel. 

• Interventies dyscalculie: alle scholen ontvangen een bedrag waarmee ze een leerkracht kunnen 
scholen tot rekenspecialist. Vervolgens worden deze rekenspecialisten onderdeel van een 
netwerk.  

• Beleid onderwijs aan hoogbegaafden: in de beleidsnotitie worden de ondersteuningsniveaus 
hoogbegaafdheid beschreven. De eerste twee jaar investeert het SWV in het op peil brengen 
van de basisondersteuning HB. Vervolgens zijn hiermee de scholen in staat om deze 
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ondersteuning te bieden. Het SWV voorziet in een deel van de bekostiging van enkele voltijds 
voorzieningen en in een observatie- en adviesgroep. Hiervoor is de medewerking van de 
schoolbesturen essentieel. 

• Beleid SWV naar nieuwkomers: de plannen zijn gericht op het versterken van de 
basisondersteuning voor nieuwkomers en om doorplaatsing na het eerste jaar naar het 
reguliere onderwijs te verbeteren. 

 
Het budget voor dit programma is als volgt opgebouwd: 
  

 
 
De meeste projecten van het voormalige Ontwikkelplan hebben het oogmerk de basisondersteuning te 
versterken en zijn tijdelijk van aard. Wanneer ervoor gekozen wordt hierop minder uit te geven, 
betekent dit dat de versterking van de basisondersteuning op dat gebied niet of beperkt wordt 
versterkt. 
  

Programma 4 - Ontwikkeling en innovatie 2020 2021 2022 2023 Opmerkingen

Personeel (coördinatie scholing) 0 0 0 0 in formatie SC (pr. 2)

Beleidsmatige arrangementen (innovaties) 150.000 150.000 150.000 150.000

Monitoring (visitaties) 75.000 0 0 0

Ondersteuningsprofiel 26.500 26.500 26.500 26.500

Experimenten BaO/SBO/SO/SWV 200.000 116.667 0 0 8 x € 50.000, verspreid over 3 jaar

Innovatiefonds 50.000 50.000 50.000 50.000

Subtotaal structurele budgetten 501.500 343.167 226.500 226.500

1 - Deskundigheidsbevordering 250.000 145.833 0 0

2 - Verhogen ondersteuningsbekostiging naar € 150 Onderdeel van programma 1

3 - HGO-arrangementen ter beschikking IB-er Onderdeel van programma 2

4 - Expertise-ontwikkeling S(B)O 0 0 0 0

5 - Basisondersteuning S(B)O Onderzoek in 2018

6 - IB-helpdesk Geen extra lasten

7 - Partnerschool (Cluster 2) 39.583 14.583 0 0

8 - Expertise uitwisseling, talentdeling 24.000 24.000 0 0

9 - Informeel leren 113.000 65.917 0 0

10 - Interventie dyscalculie 15.000 15.000 15.000 15.000

11 - Beleid onderwijs aan hoogbegaafden 945.503 468.640 408.640 408.640 beleidslijnen 3, 4, 5 en 6

12 - Beleid SWV naar nieuwkomers 65.000 65.000 65.000 65.000

Subtotaal projecten Ontwikkelplan 1.452.086 798.973 488.640 488.640

Totaal programma 4 1.953.586 1.142.140 715.140 715.140
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Drie projecten leiden na de projectfase tot structurele lasten. Dit zijn: 

• Interventie dyscalculie (10) – leernetwerk dyscalculie, € 15.000 per jaar. 

• Beleid onderwijs aan hoogbegaafden (11) – de structurele last van € 408.640 is opgebouwd uit: 
o Netwerk HB € 12.640 per jaar. 
o Voltijds HB-groepen van € 240.000 de eerste jaren (8 groepen) naar € 120.000 per jaar 

(1 groep per regio) 
o Twee observatie- en adviesgroepen, € 276.000 per jaar.  

• Beleid SWV naar nieuwkomers (12) – Per steunpunt is een bedrag van € 15.000 beschikbaar 
voor arrangementen. 

 
 
Programma 5 – Bedrijfsvoering 
 
In het programma Bedrijfsvoering zijn de ondersteunende processen van het SWV ondergebracht. In 
hoofdlijnen gaat het hier om de verenigingsdemocratie (ALV, bestuur, Ondersteuningsplanraad) en de 
werkorganisatie (het bureau). 
 
De lasten zijn als volgt opgebouwd: 
 

 
 
 

  

Programma 5 - Bedrijfsvoering 2020 2021 2022 2023

Salarissen eigen personeel 426.000 426.000 426.000 426.000

Opleidingskosten 15.750 15.750 15.750 15.750

Overige personeelslasten 12.000 12.000 12.000 12.000

Afschrijvingen 6.500 6.500 6.500 6.500

Huisvesting 29.000 29.000 29.000 29.000

Bestuurskosten 59.800 59.800 59.800 59.800

Telecommunicatie 15.000 15.000 15.000 15.000

Administratie 12.400 12.400 12.400 12.400

Accountant 4.800 4.800 4.800 4.800

Bestuur en management ondersteuning 85.000 85.000 85.000 85.000

PR 32.500 32.500 32.500 32.500

Kindkans - digitaal dossier 15.400 15.400 15.400 15.400

Diversen 28.000 28.000 28.000 28.000

Totaal programma 5 742.150 742.150 742.150 742.150
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5 Resultaat 
 
Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht: 
  

 
 
Tot op heden vertoonde de meerjarenbegroting structurele overschotten. De realisatie laat in de regel 
grotere positieve resultaten zien dan begroot. Dit werd vooral veroorzaakt doordat de voorbereidingen 
van projecten meer tijd in beslag namen dan verwacht, waardoor later gestart kon worden. Daarnaast 
vinden jaarlijks achteraf correcties (lees: verhogingen) plaats van de bekostigingstarieven. Dit leidt 
achteraf weliswaar ook tot hogere lasten (afdrachten), maar nog veel meer tot hogere baten. Dit jaar 
(2019) laat een kentering zien. Veel projecten worden nu uitgevoerd.  
 
Voor de komende jaren is de situatie anders. Het huidige beleid is gericht op het vergroten van het 
eigenaarschap van de scholen / schoolbesturen. Dit zou moeten leiden tot een hoger percentage 
leerlingen dat in het reguliere onderwijs geholpen kan worden. In de praktijk gebeurt dit niet. Het aantal 
leerlingen met een TLV SO is de afgelopen twee jaren gestegen met 27%, tot een niveau dat sinds 2011 
nog nooit zo hoog is geweest. Tegelijkertijd zien we een forse stijging van de lasten HGO. Ondanks dat 
de scholen, vanuit de gedachte van eigenaarschap, budget hebben ontvangen voor de kleinere 
arrangementen, wordt door hen toch een blijvend beroep gedaan op bekostiging door het SWV van 
arrangementen van onder de € 1.000. Tevens is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de 
basisondersteuning. Er is de laatste jaren dus steeds meer budget rechtstreeks naar de scholen gegaan 
met als beoogd effect dat de deelname SBO en SO beheersbaar zou blijven. Ten slotte is in 2019 een 
budget van bijna € 1 miljoen verdeeld over de scholen, hierop is nog nauwelijks respons gekomen (eind 
oktober zijn van 15 scholen de reacties ontvangen = ca. 10%). 
Op grond van de huidige cijfers kunnen we niet doorgaan op de huidige voet. De gezamenlijke 
schoolbesturen (die immers het SWV zijn) zullen zich indringend moeten beraden hoe effectief kan 
worden bijgestuurd.  
In bijlage 1 zijn twee alternatieve scenario’s uitgewerkt, naast het in deze meerjarenbegroting 
gepresenteerde scenario: 

• Deelnamepercentages stijgen door in hetzelfde tempo als nu (worst case scenario). 

• Deelnamepercentages dalen na 1 oktober 2020 (gewenst scenario). 
 

Meerjarenbegroting 2018 (JR) 2019 (B) 2019 (P) 2020 2021 2022 2023

Baten

rijksbijdragen 14.744.361 14.207.952 14.410.339 14.513.277 14.341.080 14.341.080 14.341.080

overige baten 1.117 0 0 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 15.975 30.000 30.000 0 0 0 0

Totale baten 14.761.453 14.237.952 14.440.339 14.513.277 14.341.080 14.341.080 14.341.080

Lasten

Programma 1: Basisondersteuning 3.262.713 3.501.900 3.524.550 3.540.600 3.540.600 3.540.600 3.220.766

Programma 2: Extra ondersteuning 2.777.426 2.755.970 3.065.970 3.032.970 3.032.970 3.032.970 3.032.970

Programma 3: Extra ondersteuning (specialistisch) 6.077.736 6.699.190 6.702.721 7.527.242 7.748.997 7.748.997 7.748.997

Programma 4: Ontwikkeling en innovatie 1.064.191 2.012.353 2.987.313 1.953.586 1.142.140 715.140 715.140

Programma 5: Bedrijfsvoering 661.483 688.150 688.150 742.150 742.150 742.150 742.150

Totale lasten 13.843.549 15.657.563 16.968.705 16.796.548 16.206.857 15.779.857 15.460.023

Resultaat 917.904 -1.419.610 -2.528.366 -2.283.270 -1.865.777 -1.438.777 -1.118.942
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Een structureel negatief resultaat van gemiddeld € 200.000 is te verantwoorden, gegeven het feit dat de 
bekostigingstarieven lopende het jaar opwaarts worden bijgesteld. De ontwikkeling van de bekostiging 
zal zich normaliter zo ontwikkelen dat daarmee dit structurele tekort als het ware vanzelf wordt 
opgelost.  
 
In de vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 is vermeld dat de tussentijdse groei per 1 februari 
2019 en de deelname SBO en SO op 1 oktober 2019 de belangrijkste meetpunten zijn. Inmiddels is 
gebleken dat de verwachte tendensen van daling en stabilisatie niet worden ingezet. Op grond hiervan 
is bijsturing noodzakelijk. De ingrepen zullen dan wel in lijn moeten zijn met het beleid van het SWV. Dit 
betekent dat pas in laatste instantie een korting op de basisondersteuning wordt toegepast. Eerst zal 
een heroverweging worden gemaakt van projecten die leiden tot structurele lasten. Mocht dit niet 
voldoende zijn, dan komt het budget voor arrangementen in programma 2 in beeld. Daarna komen de 
twee tranches verhoging van het budget basisondersteuning in programma 1 aan bod.  
Een andere optie is dat de programma’s in tact blijven, zodat de middelen ingezet blijven worden op 
passend onderwijs. Het negatieve resultaat wordt vervolgens naar rato van het aantal leerlingen 
omgeslagen over de deelnemende schoolbesturen. Zelfs een voorzichtig optimistisch scenario (scenario 
2) lost het financiële probleem op korte termijn niet op. 
Aangezien de schoolbesturen gezamenlijk het samenwerkingsverband vormen, ligt het risico uiteindelijk 
altijd bij de schoolbesturen. 
 

6 Risicoparagraaf 
 
De risicoparagraaf is in hoofdlijn nog ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Op een enkel punt is een 
aanscherping aangebracht. Op advies van de accountant zal een nieuwe risicoanalyse worden 
gehouden. Dit zal echter niet op korte termijn kunnen gebeuren, hij staat gepland voor 2020. 
 
Korting op lumpsum schoolbesturen 
In het stelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het SO (dus 
de bekostiging van de afgegeven TLV’s SO) hoger is dan de maximale afdracht (het totale budget zware 
ondersteuning), er door DUO een automatische korting op de lumpsum van de deelnemende 
schoolbesturen wordt toegepast. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht. Wanneer 
de uitputtingspercentages stijgen en in de buurt van de 100% komen, is er sprake van een reëel risico. 
 

 
 
Het uitputtingspercentage voor SO loopt nog een jaar licht op door de aflopende verevening en 
stabiliseert tot een niveau van rond 65%. Hier is dus sprake van een verwaarloosbaar risico. 
Overigens gaat het hier om de automatische korting die DUO kan toepassen. Wanneer de resultaten 
langdurig negatief blijven en het vermogen is nul, dan zullen de tekorten naar rato van het aantal 
leerlingen door het SWV in rekening gebracht worden bij de deelnemende schoolbesturen. 
  

Uitputting zware ondersteuning 2020 2021 2022 2023

Afdracht zware ondersteuning

de maximale afdracht SO bedraagt: 9.897.020 9.713.372 9.713.372 9.713.372

de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is: 62% 65% 65% 65%
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Risicoanalyse 
In het voorjaar van 2016 is een uitgebreide risico-inventarisatie gehouden. Deze inventarisatie is in 
september 2017 geactualiseerd en voorzien van risicowegingen en waar mogelijk en nodig van de 
financiële impact.  
De belangrijkste risico’s gelden nog steeds. Ook in de risico’s met financiële impact is nagenoeg niets 
veranderd. Daarom blijft de benodigde risicobuffer gelijk aan vorig jaar. 
 
De risicoweging wordt bepaald door de kans dat de gebeurtenis optreedt te vermenigvuldigen met de 
verwachte impact. Beide worden gescoord op een schaal van 1-5. Het maximale risico heeft dus een 
weging van 25. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste risico’s vermeld: 
 

 
 
Op de beheersing van deze risico’s ligt de komende periode de bijzondere aandacht. 
Een risico dat moet worden toegevoegd is het tekort aan personeel. Weliswaar heeft het SWV zelf nog 
geen problemen met de invulling van vacatures, maar het wordt wel steeds lastiger om vertrekkende 
steunpuntteamleden te vervangen. Vooralsnog is dit risico nog niet gekwantificeerd. 
 
Een aantal risico’s wordt “verzekerd” door hier in het eigen vermogen van het SWV een risicobuffer voor 
te vormen. Deze risicobuffer kan gezien worden als het absolute minimaal benodigde eigen vermogen. 
 
In onderstaand overzicht worden alle risico’s benoemd waarbij een financiële vertaling van het restrisico 
gemaakt kon worden. Op dit overzicht komen niet alle risico’s uit de top 10 voor. Een aantal belangrijke 
risico’s, die wel van invloed zijn op het realiseren van de doelstellingen van het SWV, zijn niet in geld uit 
te drukken. Daarnaast zijn er risico’s die niet in de top 10 staan, waar wel een financiële vertaling van te 
maken is. 
 

Weging Progr. Omschrijving risico

16 baten Mogelijk wispelturig overheidsbeleid leidt tot onzekerheid over de baten van het samenwerkingsverband.

16 P5 De sturing op (het herkennen van) hoge werkdruk is nog in ontwikkeling, dit heeft geleid/kan leiden tot 

ziekte van medewerkers.

16 P5 Onvoldoende rolvastheid bestuur en toezicht: een adequate invulling van de toezichthoudende rol door de 

ALV is een ontwikkelpunt. Dat heeft deels te maken met de omvang van de ALV maar ook met de 

dubbelfunctie: gemeenschappelijke beleidsbepaling en toezichthouden.  

12 algemeen Monitoring en evaluatie: er zijn onvoldoende visitatoren om de visitaties tijdig af te ronden.

12 algemeen Onvoldoende communicatie van afspraken door de schoolbestuurders leidt tot onnodige tijdsinvestering 

door het SWV en weerstand bij de scholen.

12 dekkend 

aanbod

De wachtlijsten in jeugdhulp/zorg leiden tot onnodige inzet van s(b)o.

12 P1 Leerkrachten handelen te weinig preventief en niet voldoende handelingsgericht bij het geven van onderwijs 

en begeleiding aan alle leerlingen. Er wordt een hoge druk gelegd op de leerkracht door te moeten voldoen 

aan de zorgplicht.

12 P5 De inrichting van het SWV sluit op termijn niet meer aan bij de behoeften.

12 P5 Structureel hoog ziekteverzuim

10 P5 Niet functionerende medewerkers
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Het minimaal benodigde vermogen is dus € 700.000. Een volgende stap die hier nog in gezet kan worden 
is de beoordeling van de noodzaak of het SWV voor alle onderdelen vermogen moet aanhouden. 
Immers, voor een deel van de risico’s houden de schoolbesturen ook al vermogen gereserveerd. De 
beantwoording van deze vraag is op dit moment nog niet urgent, omdat werkelijke omvang van het 
vermogen van het SWV hoger is dan de nu berekende € 700.000. 
 
 
Financiële positie  
De financiële positie van het SWV RGV is nog voldoende. Het eigen vermogen per 1 januari 2019 
bedraagt € 6,5 miljoen. In 2019 wordt een negatief resultaat van - € 2,6 miljoen verwacht, door 
geplande investeringen en een eenmalige extra bijdrage. De grote positieve resultaten die ook in 
meerjarenperspectief werden verwacht, behoren inmiddels tot het verleden. Gezien het feit dat het 
SWV jaarlijks te maken krijgt met een (in hoogte onvoorspelbare) meevaller als gevolg van een 
opwaartse bijstelling achteraf van de bekostigingstarieven, is het verantwoord om op de langere termijn 
structureel scherp (lees negatief) te begroten, in de orde van grootte van ca. - € 200.000. 

Risico categorie Restrisico

Mogelijk wispelturig overheidsbeleid 86.100

Aantal klacht- en bezwaarprocedures 15.000

Onvoldoende zicht op besteding ondersteuningsmiddelen 50.000

Dure arrangementen om thuiszitten te voorkomen 15.000

De wachtlijsten in Jeugdhulp/zorg leiden tot onnodige inzet van s(b)o 25.000

OOGO met de gemeente(n) wordt te arbeidsintensief 8.000

Hogere verwijzing naar extra ondersteuning (speciaal) als basisondersteuning 

niet op orde is

114.950

Middelen basisondersteuning worden niet effectief ingezet 5.000

Hogere deelname sbo dan verwacht, geen stabilisatie maar een stijging 67.500

Tussentijdse groei sbo is hoger dan verwacht 24.900

Saldo in- en uitgaand grensverkeer is negatiever dan verwacht 13.500

Deelname so stabiliseert niet, maar stijgt 58.800

Tussentijdse groei so is hoger dan verwacht 21.750

Aansluiting expertise steunpunten op de vraag 9.000

Als basisondersteuning op orde, kunnen ondersteuners overbodig worden 25.000

Organisatie kwetsbaar door beperkte omvang 50.000

Niet functionerende medewerkers 54.000

Structureel hoog ziekteverzuim 25.000

Structureel hoog ervaren werkdruk 17.500

Aannames in meerjarenbegroting komen niet overeen met de werkelijkheid 10.000

Totaal 696.000
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De huidige bestedingen zijn echter niet meer te verantwoorden, zolang de deelname aan SBO en SO 
blijft stijgen. Bij ongewijzigd beleid zal het vermogen de komende jaren dalen tot onder de nullijn. Ook 
als wordt uitgegaan van een kentering van de groei van het aantal TLV’s, wordt eind 2021 een negatief 
vermogen voorzien. Dit is nog een voorlopig cijfer. Als alle leerlingaantallen van 1 oktober 2019 bekend 
zijn, worden de consequenties nogmaals doorgerekend. De jaarlijkse indexeringen van de 
bekostigingstarieven biedt geen soelaas meer..  
 

  
 
 

 
 
 
 
  

Ontwikkeling vermogenspositie resultaat vermogen

2015 (realisatie) 2.051.337 2.051.337

2016 (realisatie) 1.612.418 3.663.755

2017 (realisatie) 2.000.015 5.663.769

2018 (realisatie) 917.904 6.581.673

2019 (prognose) -2.528.366 4.053.307

2020 -2.283.270 1.770.037

2021 -1.865.777 -95.740

2022 -1.438.777 -1.534.516

2023 -1.118.942 -2.653.459
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-2.000.000
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4.000.000
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Bijlage 1 – Samenvatting scenario’s 

De scenario’s zijn gebaseerd op verschillende mogelijke ontwikkelingen van de leerlingstromen. Hierbij 
is ingezoomd op één aspect, namelijk de mate waarin de scholen in het SWV erin slagen om meer 
leerlingen een plek te geven in het reguliere BaO. Het spreekt voor zich dat de effecten hiervan 
merkbaar zijn op alle onderdelen van het SWV. Voor de eenvoud is ervoor gekozen om, als voorbeeld, in 
te zoomen op het effect van het gevoerde beleid op de deelname aan het SO. De volgende scenario’s 
zijn doorgerekend: 

• De deelnamepercentages SBO en SO blijven gelijk op het niveau van 1 oktober 2019. 

• De deelnamepercentages SBO en SO stijgen de komende jaren door met in hetzelfde tempo als 
de afgelopen jaren. 

• De deelnamepercentages SBO en SO dalen na 1 oktober 2020 geleidelijk. 
 
In deze samenvatting zijn per scenario de volgende kengetallen weergegeven: 

• Begroot resultaat 

• Ontwikkeling vermogenspositie 
 
 
Scenario 0 – gelijkblijvende deelnamepercentages (scenario meerjarenbegroting) 
 

 

  

 

  

Scenario 0: deelnamepercentages blijven gelijk 2020 2021 2022 2023

Begroot resultaat -2.283.270 -1.865.777 -1.438.777 -1.118.942

Vermogenspositie eind van het jaar 1.770.037 -95.740 -1.534.516 -2.653.459
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Scenario 1 – verdere stijging deelnamepercentages 
 

 

  

 

 

Scenario 2 – voorzichtige daling deelnamepercentages 
 

 

   

Scenario 1: deelnamepercentages stijgen door 2020 2021 2022 2023

Begroot resultaat -2.283.270 -2.031.885 -1.958.842 -1.961.875

Vermogenspositie eind van het jaar 1.770.037 -261.848 -2.220.690 -4.182.565
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Scenario 2: deelnamepercentages dalen 2020 2021 2022 2023

Begroot resultaat -2.283.270 -1.866.412 -1.313.527 -723.771

Vermogenspositie eind van het jaar 1.770.037 -96.376 -1.409.903 -2.133.674
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Bijlage 2 – Korte toelichting wettelijk verplichte afdrachten aan SO en SBO 

Afdracht SO teldatum (1 oktober) 
Op basis van de leerlingaantallen op teldatum t-1, moet de ondersteuningsbekostiging voor het SO 
worden afgedragen door het SWV. DUO voert deze afdracht uit namens het SWV. De basisbekostiging 
wordt door DUO betaald, dit loopt niet via het SWV. De scholen krijgen dus alle bekostiging op basis van 
de teldatum uitbetaald door DUO. 
Het SWV is verantwoordelijk voor de verstrekking van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s). Het SWV 
dat de eerste TLV voor een leerling verstrekt, blijft gedurende de schoolloopbaan van de leerling 
verantwoordelijk voor de bekostiging, ongeacht in welk SWV de leerling naar school gaat. Een 
bijzondere categorie zijn de residentiële leerlingen. Bij hen is veelal geen sprake van een TLV, maar daar 
geldt het principe dat het SWV waar de leerling schoolgaand was voor de residentiële plaatsing, de 
plaatsing bekostigt. 
 
Afdracht ondersteuningsbekostiging SO peildatum (1 februari) 
Het SWV moet, op basis van peildatum t, de ondersteuningsbekostiging van de tussentijdse groei van 
het SO afdragen (voor het volgende schooljaar). De berekening hiervan wordt opgebouwd naar het 
saldo van het  aantal nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen minus het aantal vertrokken leerlingen per 
SO-school. Verhuizingen worden hierin niet meegerekend. Per school geldt dat als het aantal leerlingen 
op de peildatum groter is dan het aantal op de teldatum, de ondersteuningsbekostiging voor de groei 
moet worden afgedragen. Wanneer het aantal leerlingen op peildatum lager is dan op teldatum, vindt 
geen verrekening plaats. 
 
Overdracht basisbekostiging SO peildatum (1 februari) 
Het SWV is sinds 1 augustus 2018 verplicht om bij tussentijdse groei naast de ondersteuningsbekostiging 
ook de basisbekostiging over te dragen. Voor die tijd was het een keuze. Omdat het SWV ervoor 
gekozen heeft de basisbekostiging ook over te dragen is er feitelijk niets veranderd. 
 
Grensverkeer SBO (uitgaand) 
SBO-Leerlingen die woonachtig zijn in het SWV en schoolgaand zijn op een SBO-school elders (uitgaand 
grensverkeer), moeten door het SWV worden bekostigd. Andersom geldt dat leerlingen die hier 
schoolgaand zijn maar elders woonachtig door het SWV van herkomst worden bekostigd (inkomend 
grensverkeer). 
Bij de start van passend onderwijs in 2014 is het grensverkeer SBO op nul gesteld. Sindsdien wordt dit 
als het ware weer opnieuw opgebouwd. Per saldo wonen er ca. 40 SBO-leerlingen meer in het gebied 
van het SWV dan dat er hier schoolgaand zijn. Dat betekent dat uiteindelijk de omvang van het 
uitgaande grensverkeer groter is dan het inkomende grensverkeer. 
 
Overdrachtsverplichting aan SBO 
De scholen ontvangen van DUO bekostiging op basis van een deelname van 2%. Het SWV bekostigt het 
meerdere. De berekende overdrachtsverplichting aan SBO betreft dus de bekostiging per teldatum voor 
de deelname boven de 2%, vermeerderd met de tussentijdse groei. Hierdoor krijgen alle SBO-scholen de 
bekostiging waar ze op grond van hun leerlingaantal recht op hebben. 
 
 


