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VOORWOORD 
 
Voor u ligt de derde versie van de Veranderingsparagraaf, inclusief de meerjarenbegroting van 2020 
t/m 2024, van het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven 
en Kempenland.  
De Veranderingsparagraaf maakt deel uit van het Ondersteuningsplan 4.0 dat is vastgesteld voor de 
wettelijke periode van vier jaar (2017 t/m 2020). Afgesproken is dat er jaarlijks een nieuwe 
beleidsagenda en activiteitenkalender opgesteld worden en dat de beleidsmaatregelen voor het 
komende jaar worden beschreven. Dat betekent dat er jaarlijks ook een bijgestelde 
meerjarenbegroting gepresenteerd wordt waarbij de focus altijd ligt op een periode van vijf jaar. 
Voor de Veranderingsparagraaf plus meerjarenbegroting is dezelfde besluitvormingsprocedure van 
toepassing als voor het ondersteuningsplan als geheel. 
 
 
Deze Veranderingsparagraaf is tot stand gekomen op basis van inspanningen van velen; niet alleen 
vanuit het onderwijs maar ook vanuit ouders, gemeenten en partners die betrokken zijn bij het 
realiseren van passend onderwijs. Hier past een woord van dank aan allen die hun bijdrage hebben 
geleverd. 
 
 
De opbouw van de Veranderingsparagraaf is als volgt: 

 Hoofdlijnen van het te voeren beleid in 2020. 

 Bijlage 1: Toelichting op de bekostigingssystematiek van het samenwerkingsverband en de  
                 uitgangspunten die voor het financieel beleid gehanteerd worden. 

 Bijlage 2: Toelichting op de meerjarenbegroting als een ‘financiële vertaling’ van het beleid. 

 Bijlage 3: Beleidsagenda en activiteitenkalender voor 2020.  
 Bijlage 4: Overzicht van de afkortingen  

 Bijlage 5: Meerjarenbegroting 2020 – 2024 
 
 
 
 
 
 
Eindhoven, d.d. 1 januari 2020 
 
 
Martin van den Berg,  
voorzitter dagelijks bestuur RSV PVO Eindhoven en Kempenland 
 
Niek van der Zanden, 
directeur RSV PVO Eindhoven en Kempenland 
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HOOFDLIJNEN  VAN  HET  BELEID  VOOR  2020 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen beschreven van het te voeren beleid in 2020 dat vaak een 
vervolg zal hebben in de jaren daarna. Het gaat dan met name om de belangrijkste beleidswijzigingen 
of aspecten van nieuw in te zetten beleid. 
De beleidsaspecten die voortborduren op de reeds ingezette koers, en een meer ‘going-concern-
achtig’ karakter hebben, zullen hier onbesproken blijven maar zijn wel opgenomen in de 
beleidsagenda - activiteitenkalender. 
 
Het beleid sluit aan op de conclusies van het jaarverslag van 2018 en borduurt voort op het tot nu 
toe gevoerde beleid in 2019. Omdat de Veranderingsparagraaf reeds in september 2019 wordt 
opgesteld, kan het voorkomen dat er geanticipeerd wordt op beleidsontwikkelingen die al in 2019 
zullen starten. 
 
Bij het realiseren van onderstaande beleidsinitiatieven wordt vaak gekozen voor het installeren van 
een werkgroep. In de opdrachtomschrijving voor elke werkgroep worden indien mogelijk concrete 
prestatieafspraken geformuleerd waarin meetbare doelstellingen zijn opgenomen.  
 
Naast de projectmatige aanpak wordt ook de samenwerking tussen scholen onderling bevorderd en 
wordt gestuurd op het vormen van coalities waardoor scholen steeds meer in netwerkverband 
samenwerken. 
 
In elk overleg van het Dagelijks Bestuur wordt verslag uitgebracht van de voortgang van de 
beleidsspeerpunten.  

Ontwikkelingen in relatie tot onze omgeving 

Relatie onderwijs – gemeentelijke taken 
- Wat willen we bereiken ? 

We willen overeenstemming bereiken en afspraken maken op de volgende terreinen: 
* Afstemming tussen onderwijs en de gemeenten waarbij alle partijen acteren vanuit hun eigen  
   verantwoordelijkheden. 
* Creëren van een samenhangend geheel van acties en maatregelen waarin leerlingen met een  
   afstand tot de arbeidsmarkt op een efficiënte manier naar arbeid worden geleid. 
* Aandacht voor het thema veiligheid en gelijke kansen (waaronder de problematiek met 
   betrekking tot meertaligheid en culturele diversiteit). 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Voor zover de primaire verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt, volgen we de initiatieven die 
door de gemeenten worden ontplooid. Onze participatie in projecten van de gemeente Eindhoven 
is daarbij het grootst.  
We participeren in diverse werkgroepen die door de gemeenten worden ingesteld. 
We gaan in gesprek met de ambtenaren en wethouders om te bereiken dat de zorgen en ideeën 
vanuit het RSV worden meegenomen in de besluitvorming m.b.t. de inkoop van zorgtrajecten. 
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Ontwikkelingen die direct op de leerlingen zijn  gericht 

Coördinatie aansluiting onderwijs – arbeid 
- Wat willen we bereiken ? 

Er is in 2019 een plan ontwikkeld voor de inzet van de impulsgelden voor het creëren van 
baankansen voor jongeren uit VSO en PrO. Het plan is gericht op de voorbereiding van jongeren 
op participatie op de arbeidsmarkt, begeleiding bij hun entree op de arbeidsmarkt en begeleiding 
en nazorg die moet leiden tot een bestendige participatie op de arbeidsmarkt. 
Dit plan past geheel in de activiteiten die met het opnemen van Job 8 in het RSV tot de kerntaak 
van het RSV zijn gaan behoren. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
* In kaart brengen en zoveel mogelijk stimuleren van de inzet van LOB binnen onze scholen. 
* Bevorderen van de deskundigheidsbevordering van betrokken stagebeleiders en  
   stagecoördinatoren o.a. door een netwerkstructuur op te zetten. 
* Betere matching van vraag en aanbod van stageplaatsen en (gesubsidieerde) arbeidsplaatsen. 
Er vindt structureel overleg plaats met de betrokken scholen en de externe partners. Er is een 
eenmalig bedrag van  € 326.000,= voor beschikbaar. 

 
Ontwikkeling onderwijszorgarrangementen 

- Wat willen we bereiken ? 
Er zijn reeds verschillende vormen gestart m.b.t. onderwijs-zorgarrangementen zoals de 
samenwerking tussen ’t Antoon en WIJ-Eindhoven, een samenwerkingsproject tussen het 
Stedelijk College en WIJ-Eindhoven, speerpuntproject van de gemeente Eindhoven waar de 
Eindhovense VMBO-scholen bij betrokken zijn, individuele trajecten met Route B, etc. 
Het is de bedoeling om deze projecten verder te ontwikkelen tot een duurzame structuur die 
tevens een olievlekwerking heeft op andere scholen/gemeenten. 
Daarbij streven we ernaar om de hulpverlening zo dicht mogelijk naar de leerlingen (de scholen) 
te brengen, resultaatafspraken te maken, verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen en 
afspraken te maken over de financiering. Daarbij is de woongemeente van de betrokken leerling 
zoveel mogelijk het eerste aanspreekpunt. 
Daarnaast willen we de ontwikkeling van nieuwe arrangementen en voorzieningen bevorderen en 
stimuleren waaronder: 
* Een nauwe samenwerking tussen Helder havo vwo en de Lumensgroep waarbij snel en  
   doeltreffend gehandeld kan worden bij leerlingen die extra zorg nodig hebben. 

   * Het ontwikkelen van de “Buitenplaats”: een voorziening waar partners vanuit jeugdhulp en 
onderwijs samenwerken om leerlingen te begeleiden die vanwege psychische of lichamelijke 
belemmeringen niet naar school kunnen om daar onderwijs te volgen. Het gaat om een niet-
schoolse setting (meer een huiskameridee) waar de leerlingen wel zelf naar toe moeten kunnen 
komen. Er wordt hier hulp maar ook onderwijs geboden. De financiering zou een vorm van 
cofinanciering moeten zijn door onderwijs en gemeente. De personele bezetting moet bestaan 
uit gespecialiseerde medewerkers (eventueel in een detacheringsconstructie). De doelgroep 
betreft ongeveer 50 – 70 leerlingen. 
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- Wat gaan we daarvoor doen ? 
* De reeds gestarte arrangementen en projecten gaan we verder uitbouwen waarbij we de  
   duurzaamheid en het structurele karakter willen bevorderen. 
* Nieuwe projecten en initiatieven willen we zoveel initiëren, stimuleren en faciliteren. 
* Er zal gestart worden met een haalbaarheidsstudie waarbij o.a. de voorwaarden in kaart  
   gebracht worden waaraan voldaan moet worden om een voorziening als de “Buitenplaats” te  
   realiseren waarbij ook nadrukkelijk de structurele behoefte aan deze voorziening en de  
   financiële haalbaarheid in kaart gebracht zullen worden. Het is evident dat ook andere partijen  
   (i.c. de gemeenten) gevraagd worden om medeverantwoordelijk voor deze voorziening te  
   dragen. 

 
Uitwerking plan inzet middelen hoogbegaafdheid 

- Wat willen we bereiken ? 
Er is in 2019 een subsidieaanvraag ingediend om projecten op het terrein van hoogbegaafdheid te 
ontwikkelen. Het gaat om subsidie op basis van cofinanciering (50% subsidie – 50% inzet eigen 
middelen) waarbij de overheid jaarlijks een bedrag van  € 167.505,=  beschikbaar stelt voor een 
periode van vier jaar. In het plan worden vier doelgroepen onderscheiden: 
* Bovengemiddeld begaafde leerlingen die extra uitdaging en begeleiding nodig hebben. 
* Leerlingen die extra begaafd zijn in de meer manuele competenties (hoogbegaafd met je  
   handen). 
* Bovengemiddeld begaafde leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. 
* Leerlingen met een hoog intelligentieprofiel en een forse nevenproblematiek die een zeer  
   specifiek aanbod behoeven. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Als de subsidie wordt verkregen zal deze worden ingezet voor voorzieningen en projecten die we 
nu reeds binnen ons samenwerkingsverband gerealiseerd hebben, zoals o.a. de voorziening voor 
hoogbegaafden met nevenproblematiek op het Eckartcollege. 
Daarnaast worden nieuwe projecten ontwikkeld voor de beschreven doelgroepen en zullen 
initiatieven vanuit de scholen gestimuleerd worden. Voor alle projecten en initiatieven geldt dat 
50% van de kosten uit eigen middelen gefinancierd moet worden. 

 
Arrangementen preventie zij-instroom VSO 

- Wat willen we bereiken ? 
Ongeveer 3 - 5% van de leerlingen in het reguliere VO heeft behoefte aan een vorm van extra 
ondersteuning. Er zijn voor deze leerlingen arrangementen ontworpen die binnen de setting van 
het reguliere VO worden uitgevoerd waarbij intensief samengewerkt wordt met het VSO. 
Het is de bedoeling dat deze leerlingen in het reguliere VO hun diploma behalen. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Het gaat hier om een traject dat reeds eerder gestart is. Op basis van nieuwe plannen en 
initiatieven vanuit de scholen worden deze arrangementen verder uitgebouwd. 
Momenteel is er een project gestart op het Heerbeeck College. 
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Ontwikkelingen op organisatorisch niveau 

Aanpassen governancestructuur 
- Wat willen we bereiken ? 

Er is straks een governancestructuur die past bij het streven van de overheid om een vorm van 
extern toezicht te realiseren. 
Wat gaan we daarvoor doen ? 
Binnen ons samenwerkingsverband heeft het Algemeen Bestuur de rol van toezichthoudend 
orgaan. Binnen het Algemeen Bestuur wordt gewerkt aan een vorm van toezicht waarbij een 
onafhankelijk voorzitter van dit orgaan in stelling wordt gebracht. Binnen deze gewijzigde 
structuur moet tevens meer aandacht komen voor het kwaliteitsbeleid van het 
samenwerkingsverband. 

 
Implementatie van een procedure voor overstap van leerlingen van VO naar VO 

- Wat willen we bereiken ? 
Er is straks een procedure waarbij het traject dat gevolgd wordt als leerlingen overstappen naar 
een andere VO-school duidelijk omschreven staat. Hiervoor is een digitaal systeem beschikbaar 
dat een monitorfunctie heeft en te vergelijken is met de systematiek zoals bij PO-VO.  
Wat gaan we daarvoor doen ? 
Op het niveau van het Scholenoverleg werkt een tijdelijk ingestelde commissie aan een PVE 
(programma van eisen) waaraan het te ontwikkelen digitale systeem moet voldoen zodat de 
problemen die er nu zijn (onduidelijkheid, late aanmelding, etc.) beheersbaar worden en duidelijk 
is waar welke interventies noodzakelijk zijn. Het OCO-overleg zal om advies worden gevraagd.  

 
Traject opzetten van VO naar VIA-plus en VAVO 

- Wat willen we bereiken ? 
Voor leerlingen die een overstap moeten maken naar VIA-plus of naar VAVO is straks een 
procedure ontwikkeld die transparant en inzichtelijk is waarbij criteria gehanteerd worden zodat 
de juiste doelgroep deze overstap kan maken. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Er wordt een procedure ontwikkeld die moet leiden tot een duidelijk stappenplan dat doorlopen 
wordt om een goede overstap te maken van VO naar VIA-plus of VAVO. Vervolgens moet bepaald 
worden hoe er zicht gehouden wordt op de toepassing van deze criteria en moeten deze 
leerlingen ook in beeld worden gebracht en blijven gedurende hun verblijf in VIA-plus of VAVO. 
Als het gaat om leerlingen die nog ingeschreven staan op één van onze VO-scholen zal ook een 
adequate financiering opgenomen worden in het op te zetten traject. 

 
Evaluatie procedure overdracht middelen bij overstap leerlingen 

- Wat willen we bereiken ? 
De huidige procedures en afspraken worden geëvalueerd. De evaluatie moet leiden tot één 
nieuwe regeling (er zijn nu nog twee regelingen). 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Op het niveau van het Scholenoverleg worden ervaringen verzameld die men heeft met de beide 
huidige regelingen. Daarbij wordt gehandhaafd wat nu goed gaat. Voor kennelijke onbillijkheden 
wordt een oplossing bedacht. Het is de bedoeling dat beide regelingen straks worden 
samengevoegd tot één regeling. 
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Verbetering van informatievoorziening 

- Wat willen we bereiken ? 
De informatievoorziening naar de scholen moet beter; meer gestructureerd, betere zoekfuncties 
en introductie van forummogelijkheden. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
De website van het samenwerkingsverband wordt vernieuwd, gemoderniseerd en aangepast aan 
de behoeften van de scholen. De vormgeving wordt aangepast en gedateerde documenten 
worden aangepast of verwijderd. Er komt met name voor expats een Engelstalige versie. 
Vanwege de grote hoeveelheid informatie wordt er een zoekfunctie geïntroduceerd en komt er 
een mogelijkheid om via een forum te discussiëren en informatie uit te wisselen. 
 

Financiële ontwikkelingen 

Evaluatie verdeelsleutel Zware Ondersteuning 
- Wat willen we bereiken ? 

Ruim een jaar geleden is er een nieuwe verdeelsleutel ingevoerd voor het toekennen van de 
middelen voor passend onderwijs. Daarbij is een overgangsjaar ingevoerd waarbij besturen die er 
op achteruit gingen gedurende één jaar voor 75% van het verschil werden gecompenseerd. Bij 
deze evaluatie gaat het niet om een totaal nieuwe verdeelsleutel te introduceren maar om een 
eventuele aanpassing die zoveel mogelijk recht doet aan de geformuleerde uitgangspunten zodat 
de middelen zoveel mogelijk terecht komen bij scholen waar de meeste leerlingen zitten met een 
extra ondersteuningsbehoefte. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
We gaan de effecten van de invoering van de nieuwe verdeelsleutel op het niveau van het 
Scholenoverleg evalueren waarbij ook gelet wordt op eventuele omissies of onbillijkheden. Dit 
kan leiden tot een bijstelling van bekostigingscomponenten waarvoor een aanpassing van de 
formule die wordt gebruikt voor de berekening van de toe te kennen bedragen noodzakelijk 
wordt. Er wordt ook bekeken of het wenselijk is een gedeelte van het toe te kennen bedrag te 
oormerken, bijv. voor het doen van onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. 
Het totaalbedrag dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld staat niet ter discussie omdat het 
maximale bedrag dat ontvangen wordt (met aftrek van de kosten van de TLV’s) reeds wordt 
toegekend aan de scholen.  
 

Analyse van de effectiviteit van de toegekende middelen 
- Wat willen we bereiken ? 

We willen een beter inzicht in de resultaten die bereikt worden met de inzet van de toegekende 
middelen. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Het gaat hierbij vooral om de middelen voor LWOO en ZwO. Dat betekent dat we gaan 
onderzoeken of de vraagstelling en methode die we hanteren bij de verantwoording van de 
middelen moeten aanpassen. Bovendien is gebleken dat het voor scholen soms lastig is om goed 
aan te geven wat er precies verantwoord moet worden en de verantwoorde bedragen soms sterk 
afwijken van de toegekende bedragen. We gaan hier een meer transparante procedure voor 
ontwikkelen. 
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Onderzoek naar mogelijkheden om de verdeelsleutel toekenning LWOO-middelen aan te passen 

- Wat willen we bereiken ? 
We willen onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een verdeelsleutel van de LWOO-
middelen die beter past bij de wisselende ondersteuningsbehoeften van de doelgroep leerlingen 
in het VMBO. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
De huidige toekenningscriteria voor de inzet van de middelen voor LWOO zijn statisch (ze zijn 
immers gebaseerd op het gemiddelde percentage LWOO-leerlingen in 2013 en 2014) en blijken 
niet altijd meer te passen bij de gewijzigde ondersteuningsbehoeften van de doelgroep leerlingen 
in het VMBO. Daarom wordt ook onderzocht of, en op welke wijze, de verdeelsleutel voor LWOO 
aangepast moet worden. 
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BIJLAGE  1:   TOELICHTING OP DE BEKOSTIGINGSSYSTEMATIEK 

Hoofdlijnen van de bekostigingssystematiek 

Het samenwerkingsverband ontvangt de volgende budgetten: 

 Budget voor lichte ondersteuning:  
-  Een bedrag per leerling voor alle leerlingen in het VO (waarbij ook de LWOO en PRO 
   leerlingen meegeteld worden). Bedrag is  € 95,50 per leerling / per kalenderjaar  
   (prijspeil d.d. 03-06-2019) en wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.  
-  Aan het budget voor lichte ondersteuning zijn vanaf 01-01-2016 ook de middelen voor  
   LWOO en PrO toegevoegd.  De leerlingenaantallen voor PrO en LWOO zijn berekend op  
   basis van het percentage van 17,10% (15,41% LWOO en 1,69% PrO; peildatum 1-10-2012)  
   van het totaal aantal leerlingen omdat bekostiging op grond van dat percentage  
   plaatsvindt. Deze berekening levert een aantal ‘rekenleerlingen’ op. Het budget LWOO  
   en PrO is gebaseerd op € 4505,54 per ‘rekenleerling’ per kalenderjaar (prijspeil d.d.  
   03-06-2019).  

 Budget voor zware ondersteuning: 
Dit budget is gebaseerd op een bedrag van € 616,06 per leerling (€ 586,49 per leerling per 
schooljaar voor personele bekostiging en € 29,57 per leerling per kalenderjaar voor de 
materiële bekostiging – prijspeil d.d. 22-10-2019). Het gaat dan om een bedrag per leerling 
van alle leerlingen in het VO binnen het samenwerkingsverband, exclusief de leerlingen die 
op het VSO zijn ingeschreven. In dit budget zijn de voormalige rugzakmiddelen (schooldeel 
LGF en ambulante begeleiding) opgenomen. Het bedrag per leerling wordt jaarlijks door de 
overheid vastgesteld. 

 Verevening:  
Er is sprake van een negatieve verevening voor zowel de personele als de materiële 
bekostiging. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt een vereveningsbijdrage voor zware 
ondersteuning gehanteerd die jaarlijks afgebouwd wordt en in schooljaar 2020-2021 nihil zal 
zijn. Deze verevening wordt als een aflopende bate op de begroting gepresenteerd. 
Percentages van de verevening: 
schooljaar 2015-2016: 100% 
schooljaar 2016-2017:   95% 
schooljaar 2017-2018:   80% 
schooljaar 2018-2019:   60% 
schooljaar 2019-2020:   30% 
schooljaar 2020-2021:     0% 

 Externe middelen: 
Ons samenwerkingsverband ontvangt nog een bijdrage uit de VSV-middelen voor de IRK’s en 
vanuit de gemeenten wordt nog een bijdrage ontvangen voor trajectbegeleiding.  
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Bekostiging van het VSO: 
 Elke VSO-school ontvangt van OCW een basisbekostiging van ongeveer € 6.500,= per leerling.  

 Daarnaast ontvangen deze scholen ondersteuningsbekostiging via DUO. Deze bekostiging 
komt ten laste van het budget voor zware ondersteuning van het samenwerkingsverband en 
ligt tussen de € 10.900,= en € 23.500,= per VSO-leerling, afhankelijk van de categorie 
leerlingen. Het VSO krijgt in alle gevallen de ondersteuningsbekostiging toegekend op grond 
van het leerlingenaantal.  

 Groeiregeling VSO:   
De mogelijkheid bestaat dat zich een stijging van het aantal leerlingen binnen een  
VSO-school voordoet na de teldatum van 1 oktober. Het samenwerkingsverband is verplicht 
om de groei van het aantal leerlingen van een VSO- school tussen 1 oktober en 1 februari te 
bekostigen. Een leerlingendaling wordt niet meegenomen. Dat betekent dat er bij een totale 
daling van het aantal VSO-leerlingen toch sprake kan zijn van groei op één van de scholen 
waardoor er een bedrag naar de betreffende VSO-school moet worden overgedragen ten 
laste van het budget voor zware ondersteuning. De wettelijke peildatum hiervoor is 1 
februari. 

      De omvang van de overdrachtsverplichting wordt berekend met behulp van de instrumenten 
van de PO- en VO-raad, de zogenaamde Kijkdozen. 

 

Uitgangspunten financieel beleid 

 Allocatie van middelen dient gebaseerd te zijn op het principe ‘geld volgt de leerling’. Dat 
betekent dat middelen waar mogelijk ‘beleidsrijk’ worden ingezet en niet ‘slechts’ verdeeld 
worden. Scholen ontvangen budgetten vanuit het samenwerkingsverband op basis van een 
beschikking waarin beschreven is met welk doel een budget wordt toegekend en op welke 
wijze de inzet van het budget verantwoord moet worden. 

 Gelden worden in principe op basis van beleidskeuzes toegekend. In een aantal gevallen 
worden gelden over de scholen verdeeld volgens een vastgestelde verdeelsleutel.  

 De begroting moet voor het voorliggende kalenderjaar in principe sluitend zijn tenzij 
doelbewust en gepland een gedeelte van de algemene reserve of bestemmingsreserve wordt 
ingezet. Daarmee is de begroting ‘in lijn’ met de wettelijke kaders die gelden voor het 
opstellen van begrotingen voor onderwijsorganisaties.  

 Statutair is bepaald dat de uitgaven voor passend onderwijs niet ten laste mogen komen van 
de lumpsum van de aangesloten scholen. 

 Er wordt een reserve gehanteerd waarvoor een ondergrens en een bovengrens is bepaald 
(zie paragraaf over financiële buffer).  
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BIJLAGE  2:  TOELICHTING OP DE MEERJARENBEGROTING 2020 - 2024 

Toelichting op de baten en lasten 

Op het moment van schrijven is er sprake van te hoge reserves. Deze middelen worden beleidsrijk 
ingezet waarmee de effecten van de negatieve verevening een “zachte landing” maken. Door middel 
van het indienen van een negatief resultaat op de begroting zijn we in staat om de reserves terug te 
brengen tot een acceptabel niveau (zie het onderdeel ‘financiële buffer’ op pagina 20). De komende 
jaren ontwikkelen we beleidsaanpassingen, waardoor de inkomsten en uitgaven op termijn weer in 
evenwicht zijn. 

BATEN 

 
De baten zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van de meest recente teldatum. Om een goede 
inschatting te maken van de toekomstige baten wordt gebruik gemaakt van leerlingprognoses op 
basis van de gegevens die DUO levert. 
DUO is een onafhankelijke bron met algemeen geaccepteerde gegevens die consistent zijn. De 
leerlingenaantallen waarmee in deze begroting gerekend wordt zijn gebaseerd op de 
teldatumgegevens van 1-10-2018. 
Omdat de afgelopen jaren de geprognosticeerde leerlingenaantallen van DUO te laag waren (er 
waren in werkelijkheid meer leerlingen), waren de inkomsten steeds aanzienlijk hoger waardoor de 
algemene reserve hoger werd dan bedoeld. Er is een trend waarneembaar in de cijfers van DUO dat 
hun cijfers structureel te laag zijn. Om die reden hebben we een correctiefactor toegepast op de 
aantallen van DUO en de geprognosticeerde leerlingenaantallen met 0,5% verhoogd. 
Voor de komende jaren zien we een daling van de leerlingenaantallen. 
Deze afname volgt de trend die in het basisonderwijs al langer zichtbaar was. 
Daarbij dient te worden aangetekend dat scholen in verstedelijkt gebied een geringere afname van 
het leerlingenaantal kennen dan scholen in de meer landelijk gelegen gebieden. 
 
Het percentage VSO-leerlingen ligt iets boven het landelijk gemiddelde. 
Er wordt een lichte toename verwacht van dit percentage. Daarom is het aantal VSO-leerlingen in 
categorie 1 naar boven bijgesteld. 
Het aantal MG- en LG- leerlingen (categorie 2 en 3) houden we stabiel omdat dit aantal nauwelijks te 
beïnvloeden is en redelijk constant blijft. Bovendien liggen de deelnamepercentages van deze 
categorie leerlingen nauwelijks boven het landelijk gemiddelde. 
 
Er zijn nog een drietal overige baten: 

- Gemeentelijke bijdrage aan de kosten voor trajectbegeleiding: € 105.300,= per kalenderjaar. 
- Subsidie uit de VSV-middelen voor de plusvoorziening (IRK’s): € 120.000,= per kalenderjaar. 
- Subsidie vanuit het ministerie van OCW in het kader van hoogbegaafdheid: € 167.505,= per 

kalenderjaar voor de komende vier jaar. 
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Daarnaast zijn er enkele projecten waarvan we penvoerder zijn. Hiervan zijn de baten gelijk gesteld 
aan de lasten en hebben derhalve geen invloed op het resultaat: 

- Subsidie uit de VSV-middelen voor de overgang van VO naar MBO: € 141.500,= per 
kalenderjaar. 

- Gemeentelijke subsidie in het kader van JOB8-activiteiten voor de impuls baankansen voor 
leerlingen in het PrO en VSO: éénmalig 326.000,= waarvan € 190.1667,= voor kalenderjaar 
2020. 

 

LASTEN 

 
Doorbetaling rijksbijdragen 
Het gaat hier om bedragen die door DUO rechtstreeks aan de scholen worden uitgekeerd ten laste 
van het budget van het samenwerkingsverband. 

 Afdracht aan VSO: op basis van de teldatumgegevens regelt DUO rechtstreeks de toekenning 
van het ondersteuningsbudget aan het VSO ten laste van de middelen voor zware 
ondersteuning van het samenwerkingsverband. Het gaat hier om de middelen op basis van 
de TLV’s die door het samenwerkingsverband zijn afgegeven en om de plaatsbekostigde 
leerlingen. Plaatsbekostigde leerlingen komen eveneens ten laste van het 
samenwerkingsverband maar er kan door het samenwerkingsverband niet op gestuurd 
worden. 
Het beleid van het samenwerkingsverband is gericht op het beperken van de deelname aan 
het VSO tot het niveau van het landelijk gemiddelde waarbij de focus ligt op de leerlingen in 
categorie 1 (dit betreft de voormalige cluster-4-leerlingen, ZMLK- en LZ-leerlingen).   
Uitgangspunt blijft wel dat als een VSO-plaatsing de meest passende oplossing voor een 
leerling is, er een TLV wordt verstrekt. 
Inmiddels ligt het deelnamepercentage VSO iets boven het landelijk gemiddelde. Het is nog 
maar de vraag of dat zo blijft; trendanalyses kunnen nog niet gemaakt worden. Het blijft 
daarom een aandachtspunt. 

 Afdracht aan PrO: op basis van het leerlingenaantal op de scholen voor PrO wordt door DUO 
het budget rechtstreeks aan deze scholen toegekend ten laste van de middelen voor lichte 
ondersteuning van het samenwerkingsverband. Eventuele overige middelen die aan het 
samenwerkingsverband worden toegekend verdelen we alsnog over de PrO-scholen door 
middel van een verdeling op basis van het aantal leerlingen. 

 Afdracht LWOO: het budget voor LWOO voor leerlingen voor wie nog een oude beschikking 
is afgegeven wordt door DUO nog rechtstreeks aan de betrokken VMBO-scholen toegekend 
voor de duur dat betrokken leerlingen daar verblijven. Omdat met ingang van 1 januari 2016 
binnen ons samenwerkingsverband geen beschikkingen meer zijn afgegeven omdat gekozen 
is voor populatiebekostiging, daalt het budget dat nog rechtstreeks aan de VMBO-scholen 
wordt toegekend. Omdat afgesproken is dat alle LWOO-middelen naar de VMBO-scholen 
gaan, is het budget dat vanuit het samenwerkingsverband aan de VMBO-scholen wordt 
toegekend elk jaar hoger. De VMBO-scholen ontvangen dus steeds het volledige budget 
waarvan het deel dat door DUO wordt toegekend dus lager, en het deel dat door het 
samenwerkingsverband wordt toegekend, hoger wordt. Vanaf 2020 zal alleen nog maar een 
budget vanuit het samenwerkingsverband worden toegekend, met uitzondering van de 
middelen gekoppeld aan een enkele leerling met een oude beschikking die is blijven zitten. 
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De middelen voor LWOO worden volgens een afgesproken verdeelsleutel verdeeld over alle 
VMBO-scholen. De middelen voor PrO zullen worden ingezet op de PrO-scholen van het 
samenwerkingsverband. Indien er meer leerlingen een PrO-beschikking krijgen dan verwacht 
wordt, ontvangen de PrO-scholen een hoger budget. Dat is wettelijk zo bepaald. De 
meerkosten van PrO worden dan in mindering gebracht op het beschikbare budget voor 
LWOO.  
Voor de begroting zijn de totale inkomsten voor LWOO en PrO gelijk aan de totale uitgaven 
op deze posten. 

 
Zware ondersteuning op schoolniveau 
In het kader van het bieden van zware ondersteuning op schoolniveau worden middelen toegekend 
aan de scholen. Scholen kunnen met deze middelen naar eigen inzicht en behoefte 
ondersteuningsarrangementen voor de eigen leerlingen creëren. 
De stabilisering van de instroom in het VSO is alleen maar mogelijk door op schoolniveau 
schoolinterne ondersteuningsvoorzieningen en arrangementen te realiseren. Vanwege de verevening 
bouwen we deze middelen af, maar de stand van de reserves biedt ons de mogelijkheid om het 
niveau van afgelopen schooljaar te stabiliseren voor een schooljaar. Dit houdt in dat we hiervoor een 
bedrag van € 5.000.000,= kunnen begroten. 
 
Arrangementen 
In de begroting is het totaalbedrag opgenomen dat bestaat uit onderstaande posten. 
Hieronder zijn de bedragen weergegeven op schooljaarbasis. Omdat de begroting over kalenderjaren 
gaat, kan het totaalbedrag voor deze post iets afwijken van de bedragen die hieronder genoemd 
staan. 

 Individuele preventieve begeleiding van leerlingen in het PrO (€ 90.000,=); 
De problematiek bij sommige PrO-leerlingen is erg complex waardoor extra begeleiding 
nodig is, temeer ook omdat deze leerlingen niet in een IRK geplaatst kunnen worden. Het 
bedrag wordt aan de PrO-scholen toegekend onder voorwaarde dat thuiszitten wordt 
voorkomen. 

 Arrangementen preventie zij-instroom VSO (voorheen Commissie VO-VSO) (€ 50.000,=); 
Voor de ontwikkeling van deze arrangementen wordt jaarlijks een bedrag uitgetrokken.  

 Budget dat aan de PCL ter beschikking wordt gesteld (€ 50.000,=); 
Het komt regelmatig voor dat binnen de PCL leerlingen worden besproken voor wie een 
maatwerkoplossing noodzakelijk is maar waarvoor de financiële middelen niet gedekt 
kunnen worden uit de budgetten die we binnen ons samenwerkingsverband kennen. 
De PCL krijgt de beschikking over een budget van € 50.000,= per jaar om voor deze fricties 
snel een adequate oplossing te creëren. Alleen de PCL bepaalt of er sprake is van een 
uitzonderingssituatie waarvoor geen alternatief budget beschikbaar is. Jaarlijks wordt de 
hoogte van dit bedrag bijgesteld op basis van ervaringsgegevens. 

 Onderwijszorgarrangementen (€ 50.000,=); 
Er worden mogelijkheden gecreëerd voor het aanbieden van maatwerkarrangementen 
waarin zowel een onderwijs- als een zorgcomponent zit. 
Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000,= begroot.  

 Arrangementen in ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Naast alle bovengenoemde 
stimuleren we ontwikkeling van arrangementen op de scholen en investeren we in 
samenwerkingsverbandbrede deskundigheidsbevordering. Bij dit laatste valt te denken aan 
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bijvoorbeeld scholing voor gedragsdeskundigen en het organiseren van studiebijeenkomsten 
voor leden van het scholenoverleg. Hiervoor wordt in 2020 een bedrag € 100.000,= voor 
begroot. In de jaren die volgen wordt is dit een bedrag van € 50.000,=. 

 De middelen van de subsidie voor hoogbegaafdheid die resteren na aftrek van de kosten 
voor de voorziening op het Eckart College (zie paragraaf Bovenschoolse 
ondersteuningsvoorzieningen) worden ingezet voor verschillende projecten binnen het 
samenwerkingsverband. Hiervoor wordt de komende jaren € 117.505,= per jaar begroot. 

 
Bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen 
 

 Voorziening voor hoogbegaafde leerlingen met internaliserende of externaliserende 
problematiek. Deze maatwerktrajecten worden uitgevoerd door het Eckartcollege.  Hiervoor 
wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000,= begroot.  

 Financiering van Helder HAVO/VWO als bovenschoolse ondersteuningsvoorziening  
(€ 1.017.500,=); 
Met ingang van schooljaar 2016-2017 is Helder havo/vwo aangemerkt als bovenschoolse 
ondersteuningsvoorziening van ons samenwerkingsverband die zich richt op de doelgroep 
HAVO-VWO-leerlingen met een problematiek in het autistisch spectrum. Helder krijgt per 
leerling een budget vanuit het samenwerkingsverband van € 5.500,= per leerling bovenop de 
middelen die deze school al vanuit de lumpsum ontvangt. In de begroting is rekening 
gehouden met 185 leerlingen.  
Van Helder wordt verwacht dat men zich ook richt op overdracht en het delen van specifieke 
deskundigheid naar de andere scholen.  
Jaarlijks wordt deze bovenschoolse ondersteuningsvoorziening geëvalueerd. 
Met andere samenwerkingsverbanden zijn afspraken gemaakt over een financiële bijdrage 
voor leerlingen die vanuit hun samenwerkingsverband gebruik willen maken van deze 
bovenschoolse ondersteuningsvoorziening. 

 Interne Rebound Klassen; Voor de IRK’s is een bedrag van € 600.000,= begroot. De 
toekenning van deze gelden is gebaseerd op criteria die binnen het Scholenoverleg zijn 
geformuleerd. De scholen die een IRK hebben, verantwoorden de inzet van de ontvangen 
bedragen. Op basis van deze verantwoording is een volgende toekenning gebaseerd. Vanuit 
de VSV-middelen wordt een bedrag van € 120.000,= ontvangen. Dat bedrag is opgenomen bij 
de ‘overige baten’. 
 

Ambulante begeleiding cluster 3 
Het gaat hier om de ambulante begeleiding van leerlingen door cluster-3-scholen en aanvullende 
diensten en ondersteuning die aan de scholen wordt geboden.  
Omdat de begeleiding van dit type leerling specifiek is en van een reguliere VO-school niet verwacht 
kan worden dat daarvoor de nodige expertise en menskracht in huis is, wordt de begeleiding van 
deze leerlingen rechtstreeks door het samenwerkingsverband bekostigd.  
Scholen hoeven hiervoor dus niet de toegekende middelen voor zware ondersteuning aan te 
spreken. 
Voor deze post is voor 2020  € 190.000,= begroot. 
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Groeibekostiging 
Het begrote bedrag van € 200.000,= is aanzienlijk lager dan in de begroting van 2019 was 
opgenomen. Omdat dit bedrag niet te beïnvloeden is en er nog geen trends in te onderkennen zijn, is 
dit bedrag voor 2020 en de jaren erna naar beneden bijgesteld. Zie voor nadere toelichting pag. 11 
(Groeiregeling VSO). 
 
Versterking ondersteuningsstructuur 
Scholen worden geacht binnen het lumpsumbudget dat ze van overheidswege ontvangen, de 
basisondersteuning te financieren. Om scholen te faciliteren in het versterken van de basis- en lichte 
ondersteuning worden middelen aan de scholen toegekend. Door de toekenning van deze middelen 
wordt voorkomen dat er een onoverzichtelijk geheel van declaraties ontstaat voor allerlei zaken die 
in het kader van passend onderwijs aanvullend bekostigd dienen te worden. 
Voor de toekenning wordt een verdeelsleutel gehanteerd op basis van het leerlingenaantal waarvan 
VMBO-leerlingen zwaarder tellen dan HAVO-VWO-leerlingen. 
Voor dit programma is € 400.000,= begroot. 
 
Personele lasten 
In dit programma zijn de volgende posten opgenomen: 

 Loonkosten, sociale lasten en pensioenpremies van het personeel dat in dienst is van het 
samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om de functies van directeur, beleidsmedewerkers, 
secretaresse, voorzitter PCL, orthopedagoog en de trajectbegeleiders.  
Voor 2020 is een totaalbedrag begroot van € 836.000,=. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
Dit bedrag is hoger dan vorig jaar omdat de formatie van de trajectbegeleiders in vaste 
dienst is uitgebreid van 2,67 fte naar 4,9 fte. Daar staat tegenover dat er geen kosten meer 
gemaakt worden voor het inlenen van ambulant begeleiders van Triade (Aloysiusstichting) 
omdat het contract in 2019 is beëindigd. 
Met de formatie voor directeur, beleidsmedewerkers, medewerkers PCL en secretariaat is de 
totale formatie van het stafbureau (dus incl. trajectbegeleiders) 9,3 fte. 
Voor trajectbegeleiding wordt van de gemeente Eindhoven (in haar rol als 
centrumgemeente) een vergoeding van € 105.300,= per jaar ontvangen op voorwaarde dat 
er door het samenwerkingsverband eenzelfde bedrag wordt geïnvesteerd in 
trajectbegeleiding. Deze inkomsten zijn verantwoord onder de post ‘overige baten’.  

 Inhuur externe detachering; dit betreft de vergoeding voor detachering van externe 
personeelsleden die worden toegevoegd aan de PCL (€ 20.000,=). 

 Inhuur overig: hier gaat het om eventuele inhuur van consultants of juridisch 
advies/begeleiding (€ 7.500,=). 

 Overige personele lasten: dit betreft scholingskosten, kosten voor arbodienst en werving en 
selectie, etc. (€ 23.000,=). 

 
Overige lasten 
Deze lasten hebben betrekking op huisvestingslasten, administratie en beheer, ICT, kleine 
inventariskosten, afschrijvingslasten en diversen (€ 233.250,=).  
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Toelichting op het resultaat 

 Het resultaat voor 2020 en latere jaren is negatief. Het negatieve resultaat komt 
voornamelijk omdat de effecten van de negatieve verevening zich doen voelen. In 2021 zal er 
voor het eerst sprake zijn van een jaar waarbij de verevening totaal is afgebouwd. 

 Het negatieve resultaat voor de komende jaren wordt mede veroorzaakt doordat er is 
gekozen voor de inzet van een deel van het eigen vermogen dat momenteel hoger is dan op 
grond van de risico-inventarisatie noodzakelijk is. In de afgelopen jaren waren de inkomsten 
hoger dan begroot. Dat werd veroorzaakt doordat er meer leerlingen binnen ons 
samenwerkingsverband waren dan waarmee op grond van de prognoses van DUO werd 
gerekend en omdat de bedragen diverse keren door het ministerie naar boven werden 
bijgesteld.  
Het eigen vermogen dat boven ons streefbedrag ligt (zie pag. 20 Financiële buffer) wordt nu 
ingezet om een ‘zachte landing’ mogelijk te maken en de effecten van de negatieve 
verevening enigszins te dempen. 

 Uiteraard zal er toch gestuurd moeten worden op het beteugelen van de uitgaven. Via de 
kwartaalrapportages worden de ontwikkelingen in de inkomsten en uitgaven gevolgd en in 
de komende jaren zullen ook bezuinigingsscenario’s worden ontwikkeld zodat er op termijn 
sprake is van een structureel sluitende begroting. 
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Risicoparagraaf 

In deze paragraaf staan de potentiële risico’s beschreven.  
Per risico is het volgende beschreven: 

- Korte beschrijving van het risico. 
- Kans dat het risico zich voordoet in de categorieën:  

 laag (ligt niet in de lijn der verwachting),  
 midden (aannemelijk dat het risico zich voor kan doen),  
 hoog (serieus rekening houden met de kans dat het risico zich voordoet). 

- Impact: beschrijving van het effect als het risico zich voordoet. 
- Beheersmaatregelen: beschrijving van de maatregelen die genomen worden om het effect 

van het risico te minimaliseren. 

- Fluctuaties in leerlingprognoses 

 De baten zijn gebaseerd op leerlingenaantallen. Als de leerlingenaantallen lager uitvallen dan 
begroot, is er sprake van minder inkomsten. 

 Kanscategorie: midden. 

 Impact: als er sprake is van lagere leerlingenaantallen zijn de inkomsten lager terwijl een deel 
van de uitgaven toch gelijk blijft waardoor er een nadelig saldo kan ontstaan. 

 Beheersmaatregelen: er wordt een objectieve bron (DUO) gebruikt voor de prognoses, 
daarnaast worden leerlingenaantallen defensief ingeschat.  
Voor het deel van de uitgaven dat niet vermindert als er minder inkomsten zijn, volstaat een 
financiële buffer. 

- Te hoge instroom VSO 

 Het doel is instroom in het VSO te beperken tot de landelijke norm. Binnen ons 
samenwerkingsverband is echter afgesproken dat niet de financiële norm leidend mag zijn, 
maar het belang van de leerling. 

 Kanscategorie: hoog.  

 Impact: in de begroting sturen we op een stabilisering van de instroom in het VSO op het 
niveau van het landelijk gemiddelde. Als we dat percentage niet halen, betekent dat dat een 
groter deel van de middelen voor zware ondersteuning aan het VSO uitgekeerd wordt. 

 Beheersmaatregelen: de deskundigheid binnen de scholen moet vergroot worden waarbij de 
nadruk komt te liggen op wat een leerling aan ondersteuningsbehoefte nodig heeft en 
vervolgens hoe dat gerealiseerd kan worden.  
Dat betekent een denkomslag binnen de scholen. Daarnaast speelt de groepsgrootte een 
belangrijke rol en moet er gestuurd worden op het in kaart brengen van de 
ondersteuningsmogelijkheden die scholen nu al hebben waarbij de interscholaire 
samenwerking wordt bevorderd. 

- Niet beïnvloedbare kosten 

Residentiële plaatsingen: 
 Het is wettelijk mogelijk dat leerlingen gebruik gaan maken van VSO-voorzieningen zonder 

dat het samenwerkingsverband dit kan beïnvloeden (bijv. bij residentiële plaatsingen), terwijl 
deze kosten ten laste van het samenwerkingsverband komen. 

 Kanscategorie: hoog. 
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 Impact: er blijft een categorie VSO-leerlingen die ten laste van het samenwerkingsverband 
blijft komen. De rechtmatigheid van de TLV’s die daarvoor afgegeven zijn staat niet ter 
discussie, maar we moeten wel rekening houden met een aantal niet beïnvloedbare VSO-
plaatsingen. 

 Beheersmaatregelen: binnen de begroting houden we rekening met een categorie VSO-
plaatsen die niet beïnvloedbaar is. 

Overige inkomsten: 
 Op dit moment ontvangt het samenwerkingsverband twee subsidies; € 105.300,= van de 

gemeenten voor inzet trajectbegeleiding en € 120.000,= uit de VSV-middelen voor de interne 
reboundklassen. 

 Kanscategorie: hoog. De gemeente maakt voor 2021 opnieuw de afweging of er nog subsidie 
op trajectbegeleiding gegeven wordt. Het subsidiebedrag is nu tot 2021 gegarandeerd. Door 
de Stuurgroep VSV wordt jaarlijks de afweging gemaakt of deze subsidie nog verstrekt wordt.  

 Impact: als beide subsidies wegvallen, wordt de begroting bij gelijkblijvende activiteiten 
jaarlijks extra belast met € 225.300,=.  

 Beheersmaatregelen: voor de middelen voor de inzet van trajectbegeleiding zijn tot 2021 
afspraken met de gemeente gemaakt; trajectbegeleiding speelt immers een cruciale rol in 
het beteugelen van het aantal thuiszitters. In 2020 zal met de gemeente overleg worden 
gevoerd voor verlenging van deze subsidie. Zowel voor de trajectbegeleiding als de VSV-
middelen geldt dat als de subsidies wegvallen, het samenwerkingsverband wellicht op 
termijn andere keuzes moet gaan maken.  

- Risico van verevening op LWOO- en PrO gelden 

 Naar verwachting neemt de regering in de komende periode een besluit over een 
herverdeling van de toegekende middelen voor LWOO- en PrO en zal gestart worden met 
een andere verdeelsystematiek in 2023 die ook weer een invoeringstermijn zal kennen. De 
peildatum voor toekenning van deze middelen is nu 1-10-2012. Het percentage voor LWOO 
en PrO ligt voor ons samenwerkingsverband op 17,10%. Landelijk ligt dat op 13,55%.  

 Kanscategorie: hoog. De overheid is bezig deze maatregel verder uit te werken op basis van 
toekenningscriteria die recht doen aan de regionale verschillen. De vereveningssystematiek 
die bij de zware ondersteuning is gebruikt zal niet worden toegepast.  

 Impact: Deze is groot; naar verwachting zal er een korting plaatsvinden op het huidige 
budget. Verwacht wordt dat ook hier een overgangstermijn gehanteerd zal worden.  
Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat alle middelen voor LWOO en PrO 
volgens een afgesproken verdeelsleutel doorgezet worden naar de VMBO en PrO-scholen. 
Begrotingstechnisch hoeft het samenwerkingsverband dus geen maatregelen te nemen, 
maar de betrokken scholen zullen t.z.t. op deze post minder inkomsten hebben. 

 Beheersmaatregelen: Op dit moment speelt dit risico nog geen rol bij het bepalen van de 
omvang van de financiële buffer. 
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Financiële buffer  

Op basis van het risicoprofiel kan gesteld worden dat er onzekere factoren zijn die in financiële zin 
nog geruime tijd op de begroting kunnen drukken. Daarnaast is het in een aantal gevallen niet 
verantwoord om activiteiten ineens af te bouwen omdat daarbij belangen van scholen en leerlingen 
in het geding kunnen zijn en de bedrijfsvoering van scholen in gevaar kan komen. 
Op grond van het risicoprofiel is het wenselijk dat deze buffer ligt tussen max. 5% en min. 2,5% van 
de totale baten.  
Concreet komt dit neer op een buffer die ligt tussen € 1.000.000,= en € 2.000.000,=. 
Deze buffer wordt opgebouwd uit de positieve exploitatieresultaten en heeft de status van reserve.  
Binnen deze reserve wordt onderscheid gemaakt tussen een algemene reserve en 
bestemmingsreserve passend onderwijs. 
Jaarlijks wordt aan de hand van het risicoprofiel bekeken of de onder- en bovengrens van deze 
financiële buffer bijgesteld moet worden. 
Op 31-08-2019 was het eigen vermogen € 6.771.023,=. 
 

Financiële verslaglegging, rol en taken auditcommissie 

De jaarrekening wordt opgesteld conform het EFJ-model (elektronisch financiële jaarrekening) en 
wordt jaarlijks na afsluiting van het boekjaar (= kalenderjaar) vastgesteld door het dagelijks bestuur 
en ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur. De jaarrekening wordt als onderdeel van 
het jaarverslag ter kennisname verstrekt aan de interne en externe stakeholders (OPR, gemeenten, 
Scholenoverleg). De jaarrekening maakt deel uit van een algemeen jaarverslag. 
Voordat het dagelijks bestuur de jaarrekening vaststelt, wordt deze voorgelegd aan een 
auditcommissie. Er is een apart reglement dat de taken en verantwoordelijkheden van de 
auditcommissie beschrijft. 
 
Jaarlijks stelt de directeur van het samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van het 
dagelijks bestuur een begroting op die de inkomsten en uitgaven weergeeft voor een periode van vijf 
kalenderjaren.  
De begroting is de financiële onderbouwing van de beleidsambities van de voorliggende periode en 
maakt derhalve deel uit van het ondersteuningsplan c.q. veranderingsparagraaf. 
Het dagelijks bestuur legt de begroting voor aan de auditcommissie van het algemeen bestuur, 
vraagt het Scholenoverleg om advies en stelt de begroting daarna vast en legt deze als integraal 
onderdeel van het totale ondersteuningsplan c.q. veranderingsparagraaf ter goedkeuring voor aan 
het algemeen bestuur, de OPR en aan de gemeenten in het kader van het OOGO. 
 
De financiële en personeelsadministratie van het samenwerkingsverband is belegd bij het Pius X 
College te Bladel. Er wordt evenwel een gescheiden boekhouding gevoerd op basis van de afspraken 
die het samenwerkingsverband met het Pius X College heeft gemaakt. De AO (administratieve 
organisatie) en IC (interne control) zijn opgenomen in een overeenkomst tussen het 
samenwerkingsverband en het Pius X College. Er vindt ook een aparte accountantscontrole plaats 
conform de richtlijnen van de overheid. Elke jaarrekening wordt dus ook voorzien van een 
goedkeurende accountantsverklaring. 
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BIJLAGE  3:  BELEIDSAGENDA – ACTIVITEITENKALENDER  2020 
 
 
Algemene taken: 

Actie/taak: Gereed: 
Opstellen van de nieuwe versie van het Ondersteuningsplan voor de periode 
2021 – 2024, inclusief de Veranderingsparagraaf voor 2021 en de 
meerjarenbegrotingbegroting voor 2021 t/m 2025.  
 

01-11-2020 

Aanpassen van de beleidsagenda – activiteitenkalender voor 2021. 
 

01-11-2020 

Opstellen van een jaarverslag over 2019 inclusief jaarrekening en een 
kwaliteitsparagraaf. 
 

01-07-2020 

Evaluatie van de verantwoording van de ingezette middelen die via een 
beschikking zijn toegekend. 
 

Continu proces 

 
 
Taken gericht op ontwikkelingen in relatie tot onze omgeving: 

Actie/taak: Gereed: 
Relatie onderwijs – gemeentelijke taken. 
 

Continu proces 

 
 
Taken gericht op de ontwikkelingen m.b.t. de leerlingen: 

Actie/taak: Gereed: 
Coördinatie aansluiting onderwijs – arbeid. 
 

Continu proces 

Ontwikkeling onderwijszorgarrangementen. 
 

Continu proces 

Uitwerking plan inzet middelen hoogbegaafdheid (vierjarig plan). 31-12-2023 
 

Arrangementen preventie zij-instroom VSO. 
 

Continu proces 

Monitoren thuiszitters door periodieke rapportages. 
Afstemmen van acties tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp binnen het 
PTO. 
 

Continu proces 

Afstemming tussen SWV, VSO, MBO en gemeenten over een aanbod voor 
overbelaste jongeren vanaf 15 jaar. 
 

Continu proces 

Monitoren kosten leerlingenvervoer en trends analyseren. 
 

Continu proces 
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Taken gericht op de organisatie 

Actie/taak: Gereed: 
Implementatie procedure overstap leerlingen van VO naar VO. 
 

01-08-2020 

Traject van VO nar VIA-plus en VAVO. 
 

01-05-2020 

Evaluatie procedure overdracht middelen bij overstap leerlingen.  01-05-2020 
 

Verbetering informatievoorziening. 
 

01-08-2020 

 
Taken gericht op financiële ontwikkelingen 

Actie/taak: Gereed: 

Evaluatie verdeelsleutel zware ondersteuning. 
 

01-05-2020 

Analyse effectiviteit toegekende middelen. 
 

01-05-2020 
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BIJLAGE  4:  OVERZICHT  AFKORTINGEN 
AB  = Algemeen Bestuur 
Ab  = ambulante begeleiding 
AO & IC  = Administratieve Organisatie en Interne Control 
CUAB  = Contract Uitbesteding Ambulante Begeleiding 
DB  =  Dagelijks Bestuur 
DUO  = Dienst Uitvoering Onderwijs 
EFJ  = Elektronisch Financieel Jaarverslag 
ESF  = Europees Subsidie Fonds 
HAVO  = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
IHP  = Integraal Huisvestings Plan 
IRK  = Interne Rebound Klas 
KSF  = Kritische Succes Factor 
LG  = Lichamelijk Gehandicapt 
LGF  = LeerlingGebonden Financiering 
LOB  = Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
LWOO  = LeerWeg Ondersteunend Onderwijs 
LZ  =  Langdurig Zieken 
MBO  = Middelbaar Beroeps Onderwijs 
MG  = Meervoudig Gehandicapt 
OC&W  = Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OCO                 =             Ondersteuningscoördinator 
OKR  = Onderwijskundig Rapport 
OOGO  = Op Overeenstemming Gericht Overleg 
OPP  = Ontwikkelings Perspectief Plan 
OPR  = OndersteuningsPlanRaad 
OZL  = Onderwijs aan Zieke Leerlingen 
PAB  = Preventieve Ambulante Begeleiding 
PCL  =  Permanente Commissie Leerlingondersteuning 
PDCA  = Plan – Do – Check – Act cyclus 
PO  =  Primair Onderwijs 
PrO  = PraktijkOnderwijs 
PTB-er  = Preventief trajectbegeleider 
SBO  = Speciaal Basis Onderwijs 
SchO  = ScholenOverleg 
SOP  = Schoolondersteuningsprofiel 
SOVA training = Sociale Vaardigheidstraining 
SWV  = Samenwerkingsverband 
SWV PVO = Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs 
TLV  = Toelaatbaarheidsverklaring 
VAVO  = Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs 
VMBO  = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 
VO  = Voortgezet Onderwijs 
VSO  = Voortgezet Speciaal Onderwijs 
VSV  = Voortijdig School Verlaten 
VWO  = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
WISC  = Wechsler Intelligence Scale for Children (intelligentietest voor kinderen) 
ZAT  = Zorg Advies Team 
ZMLK  = Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
ZwO  = Zware Ondersteuning  



 

 

BIJLAGE  5:  MEERJARENBEGROTING  2020- 2024 
(toelichting op de cijfers is opgenomen in bijlage 2)     

 

Kalenderjaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

              

BATEN             

Rijksbijdragen             

Lichte ondersteuning algemeen € 2.718.825 € 2.751.049 € 2.715.538 € 2.686.648 € 2.659.199 € 2.646.530 

Lichte ondersteuning PrO € 2.170.289 € 2.194.031 € 2.165.709 € 2.142.669 € 2.120.778 € 2.110.674 

Lichte ondersteuning LWOO € 19.789.442 € 19.997.821 € 19.739.681 € 19.529.680 € 19.330.145 € 19.238.052 

              

Zware ondersteuning personeel + materieel € 17.716.944 € 17.808.709 € 17.644.852 € 17.434.767 € 17.252.535 € 17.117.859 

Verevening zware ondersteuning € 1.966.278 € 705.352 € 0 € 0 € 0 € 0 

              

Gemeente bijdragen             

Subsidie trajectbegeleiding € 105.300 € 105.300 € 105.300 € 105.300 € 105.300 € 105.300 

Overige bijdragen             

Subsidie Plusvoorziening (inz. IRK) € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 

Subsidie hoogbegaafdheid (Min. OCW) € 0 € 167.505 € 167.505 € 167.505 € 167.505 € 0 

Project overgang VO-MBO (VSV) € 0 € 141.500 € 141.500 € 141.500 € 141.500 € 141.500 

Subsidie impuls baankansen PrO-VSO (eenmalig) (Job8) € 0 € 190.167 € 0 € 0 € 0 € 0 

TOTALE BATEN € 44.587.079 € 44.181.434 € 42.800.085 € 42.328.070 € 41.896.962 € 41.479.914 
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Kalenderjaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

LASTEN             

              

Doorbetaling Rijksbijdragen             

Rechtstreeks via DUO             

DUO Afdracht VSO € 13.297.902 € 13.152.278 € 13.182.243 € 13.182.243 € 13.182.243 € 13.182.243 

DUO afdracht PRO € 2.134.050 € 1.982.438 € 1.959.910 € 1.937.382 € 1.937.382 € 1.937.382 

DUO afdracht LWOO € 3.514.168 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Beschikkingen RSV             

LWOO Schoolniveau € 16.311.513 € 20.209.414 € 19.945.480 € 19.734.967 € 19.513.540 € 19.411.343 

Zware onderst.schoolniveau € 5.291.750 € 5.000.000 € 4.875.000 € 4.575.000 € 4.275.000 € 3.975.000 

Ondersteuningsvoorzieningen € 0 € 1.667.500 € 1.667.500 € 1.667.500 € 1.667.500 € 1.667.500 

Arrangementen/ Ondersteuningsvoorzieningen € 1.357.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ambulante Begeleiding cluster 3 € 190.000 € 190.000 € 190.000 € 190.000 € 190.000 € 190.000 

Arrangementen € 0 € 457.505 € 407.505 € 407.505 € 407.505 € 407.505 

Ambulante begeleiding swv CUAB € 459.135 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Groeibekostiging € 400.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 

Interne Rebound Klassen € 600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Versterking Ondersteuningsstr. € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000 
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Doelgerichte maatregelen bevorderen PaO € 500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Project overgang VO-MBO (VSV) € 0 € 141.500 € 141.500 € 141.500 € 141.500 € 141.500 

Impuls baankansen PrO-VSO (Job8) € 0 € 190.167 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totaal doorbetaling rijksbijdragen € 44.456.018 € 43.590.801 € 42.969.138 € 42.436.098 € 41.914.671 € 41.512.473 
 

 

Kalenderjaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Personele lasten             

Brutolonen en salarissen personeel in dienst van het swv € 435.000 € 626.000 € 632.260 € 638.583 € 644.968 € 651.418 

Overige sociale lasten € 65.000 € 108.000 € 109.080 € 110.171 € 111.273 € 112.385 

Pensioenpremies € 64.000 € 102.000 € 103.020 € 104.050 € 105.091 € 106.142 

Inhuur extern detachering € 20.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Verplichting Tripartite ovk (ABS) € 415.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Inhuur overig € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Overige personele lasten € 6.000 € 23.000 € 23.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 

Totaal personele lasten € 1.012.500 € 896.500 € 904.860 € 903.304 € 911.832 € 920.445 

              

Overige lasten             

Huisvestingslasten € 28.500 € 29.500 € 29.500 € 29.500 € 29.500 € 29.500 

Administratie en beheer € 75.000 € 86.000 € 86.000 € 86.000 € 86.000 € 86.000 

Kleininventaris en ICT € 91.000 € 101.000 € 76.000 € 76.000 € 76.000 € 76.000 

Diverse kosten € 10.750 € 12.750 € 12.750 € 12.750 € 12.750 € 12.750 

Afschrijvingskosten € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.500 € 3.500 
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Totaal overige kosten € 208.250 € 232.250 € 207.250 € 207.250 € 207.750 € 207.750 

              

TOTALE LASTEN € 45.676.768 € 44.719.551 € 44.081.248 € 43.546.651 € 43.034.252 € 42.640.668 

              

RESULTAAT € -1.089.689 € -538.117 € -1.281.163 € -1.218.581 € -1.137.290 € -1.160.754 
 
 


