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1. Inleiding 
 

Onderwijscollectief bestaat sinds 1 augustus 2021 en is opgebouwd uit de samenwerkingsverbanden 
voor het primair en voortgezet onderwijs. Naar buiten toe werken we samen als één 
samenwerkingsverband. Officieel bestaan de twee aparte samenwerkingsverbanden nog om aan de 
vereisten op het gebied van begroting en verantwoording te kunnen voldoen. Deze begroting richt 
zich dan ook alleen op het voortgezet onderwijs. 
 
Het ondersteuningsplan 2018-2022 is het vertrekpunt voor de meerjarenbegroting 2022-2025. Dit 
betekent dat de scope van de meerjarenbegroting verder reikt dan de looptijd van het 
ondersteuningsplan. Op dit moment wordt het nieuwe ondersteuningsplan opgesteld in 
samenwerking met het PO (samenwerkingsverband Onderwijscollectief PO). De meerjarenbegroting 
is onderdeel van het ondersteuningsplan. De komende periode wordt deze meerjarenbegroting 
aangesloten op het nieuwe ondersteuningsplan. Als dit tot aanpassingen leidt, dan worden die als 
begrotingswijziging doorgevoerd en voorgelegd. 
 
De meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VO is programmatisch 
opgebouwd. In deze opbouw wordt aangehaakt op de beleidslijnen van het ondersteuningsplan 
2018-2022. De volgende indeling wordt gehanteerd: 

 
 
De eerste vier programma’s hebben betrekking op de opdracht van het samenwerkingsverband, 
namelijk het realiseren van een dekkend aanbod. De opbouw is van licht naar zwaar. De 
programma’s 5, 6 en 7 zijn de ondersteunende programma’s. Programma 5 (toelaatbaarheid) heeft 
een directe relatie met de eerste vier. Programma 6 bevat de budgetten voor professionalisering, 
ontwikkeling en projecten. In programma 7, bestuur en organisatie vindt de aansturing en de 
ondersteuning plaats. 
 
Alhoewel de precieze gevolgen niet te voorspellen zijn, verwachten we dat ook in 2022 de 
coronapandemie gevolgen heeft voor passend onderwijs. We zien dit bijvoorbeeld in toenemende 
ondersteuningsvragen bij leerlingen. De NPO-middelen die scholen hebben ontvangen, worden hier 
ook deels op ingezet. We houden de ontwikkelingen rondom corona en de effecten op scholen 
scherp in de gaten.  
 
Momenteel wordt op landelijk niveau onderzoek gedaan naar een nieuwe bekostigingsgrondslag 
voor de onderdelen LWOO en PRO. Die is nu gebaseerd op de deelnamepercentages op 1 oktober 
2012. Een andere grondslag betekent dat de hoogte van de bekostiging zal veranderen. Hoe dit 
uitpakt is nog niet bekend. Op dit moment wordt onderzoek gedaan hoe de toerekening van 

Onderwerp Programma
dekkend aanbod Programma 1  - Basisondersteuning

Programma 2 -  Interne voorzieningen
   Programma 2a -  Interne arrangementen
   Programma 2b -  Leerwegondersteunend onderwijs
   Programma 2c -  Praktijkonderwijs
Programma 3 -  Externe voorzieningen
Programma 4 -  Voortgezet Speciaal Onderwijs

Toelaatbaarheid Programma 5 -  Toelaatbaarheid
Ontwikkeling en Innovatie Programma 6 -  Ontwikkeling en innovatie
Bedrijfsvoering Programma 7 -  Bestuur en organisatie
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middelen kan plaatsvinden, waarbij recht wordt gedaan aan regionale verschillen. Ingangsdatum is 
op zijn vroegst 1 januari 2025. In deze meerjarenbegroting is hier nog geen rekening mee gehouden. 

In het najaar van 2021 is een uitgebreide risicoanalyse gehouden. De samenvatting van de 
uitkomsten is opgenomen in de risicoparagraaf van deze meerjarenbegroting. Uit de risicoanalyse 
zijn geen feiten naar voren gekomen die een hoger vermogen rechtvaardigen dan de 
signaleringswaarde voor “mogelijk bovenmatig eigen vermogen”. Deze signaleringswaarde is 3,5% 
van de totale baten. Voor het samenwerkingsverband Onderwijscollectief VO is dit in 2021 en 2022 
een bedrag van (afgerond) € 445.000. Het eigen vermogen van het samenwerkingsverband had 
ultimo 2020 een omvang van € 988.000. Daarmee is de vermogenspositie nu nog ruimer dan nodig. 
In april 2021 heeft het samenwerkingsverband een bestedingsplan opgesteld, om te voldoen aan de 
genoemde signaleringswaarde. Het bestedingsplan is goedgekeurd door de OPR en de Raad van 
Toezicht. In de meerjarenbegroting en het bestedingsplan is rekening gehouden met een aantal 
tijdelijke extra investeringen. In de praktijk bleek het echter lastig om deze middelen op de korte 
termijn doelmatig in te zetten, onder andere door de coronaperikelen die veel aandacht vragen van 
de scholen. Ook hebben scholen zelf NPO-middelen ontvangen, die zij doelmatig in moesten zetten. 
Er was dus in korte tijd veel incidenteel geld beschikbaar.  

Het is overigens maar de vraag hoeveel onderdelen van het bestedingsplan kunnen worden 
gerealiseerd. We werden verrast door een forse stijging van 43 VSO-leerlingen op 1 oktober 2021 (+ 
13,5%). Dit betekent dat de afdrachten aan het VSO de komende jaren ruim € 500.000,- hoger 
worden dan verwacht. Bij ongewijzigd beleid leidt dit tot een structureel negatief resultaat van ca. - € 
500.000,- /€ 400.000,-. Vanaf medio 2025 wordt dan de vermogenspositie negatief. We zullen deze 
tendens gezamenlijk moeten ombuigen om niet in dit scenario te komen vanaf 2025.  

Vanaf 1 januari 2023 hanteert OCW / DUO een nieuwe bekostigingssystematiek. De werking hiervan 
is bekend, de toepassing in de hoogte van de bekostigingstarieven nog niet. Daarom wordt de 
meerjarenbegroting opgesteld volgens de huidige systematiek. Immers, het eerste begrotingsjaar 
2022 is deze nog van toepassing. Ten opzichte van de huidige situatie gaan de volgende zaken 
veranderen: 
• De teldatum voor het VSO wordt 1 februari (was 1 oktober). De teldatum voor de leerlingen VO 

en PRO blijft 1 oktober. 
• De regeling voor tussentijdse groei VSO komt te vervallen. In plaats hiervan dient ieder 

samenwerkingsverband een passage in het ondersteuningsplan op te nemen waarin wordt 
vastgelegd wat de handelwijze is bij meer dan gemiddelde groei. 

In bijlage 1 wordt de meerjarenbegroting indicatief doorgerekend met de nieuwe cijfers. 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
• De leerlingpopulatie is de afgelopen jaren fors gekrompen. Op basis van de prognoses van 

DUO wordt voor de komende jaren uitgegaan van een krimp van gemiddeld -0,5%.  
• Het samenwerkingsverband investeert in het vergroten van de preventieve 

ondersteuningsmogelijkheden van de scholen. Deze investeringen hebben betrekking op 
experimenten, scholing en menskracht.  

• Sinds 2019 heeft het samenwerkingsverband voor LWOO gekozen voor opting out. Dat 
betekent een eigen wijze van de toebedeling van het LWOO-budget en ook een bekend en 
gelijkblijvend bedrag m.b.t. de lasten LWOO.   

• De aantallen leerlingen met een TLV voor PRO en VSO worden de komende jaren 
verondersteld heel licht te dalen ten opzichte van het niveau van 1 oktober 2021. Dit zijn 
flink meer leerlingen in het VSO, dus dit heeft een grote impact op de meerjarenbegroting.  

• Gebleken is dat de gedeeltelijke verschuiving in TLV’s VSO tussen de categorieën 2 en 3 naar 
categorie 1 die in 2019 is gerealiseerd niet structureel is. Het aantal leerlingen met een TLV 
categorie 2 is meer dan verdubbeld. Voor de komende jaren wordt aanvullend rekening 
gehouden met een verschuiving van 5 leerlingen van categorie 1 naar categorie 3.  
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• Voor de leerlingen van het VSO cluster 3 onderwijs geldt de grens van 18 jaar. In principe 
worden voor leerlingen ouder dan 18 jaar geen TLV’s meer afgegeven. Dat betekent dat de 
school in de periode tot deze grens het onderwijs zodanig heeft afgerond dat er perspectief 
bestaat op werk of dagbesteding.   

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is verder gebruik gemaakt van de volgende informatie: 
• Leerlingaantallen per teldatum 1 oktober 2021, op basis van Kijkglas (versie 2 november 

2021). Dit zijn nog wel voorlopige getallen. De leerlingaantallen waarop de eerste 
bekostigingsbeschikkingen worden gebaseerd, komen medio december beschikbaar. 

• Historische leerlingaantallen conform de databestanden van DUO. 
• De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OCW.  
• Lopende en actuele ontwikkelingen. 

 

De eerste jaarschijf van de meerjarenbegroting 2022-2025 is de begroting 2022. Deze is meer in 
detail uitgewerkt. 
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2. Leerlingen 
Deze uitgangspunten leiden tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen: 

 
 

Hieronder is de ontwikkeling van de deelnamepercentages grafisch in beeld gebracht. 

 

 
 

Het deelnamepercentage PRO vertoont gemiddeld een stijging, maar is de afgelopen jaren gedaald. 
Voor de prognose voor de komende jaren wordt ervan uitgegaan dat de daling niet doorzet maar dat 
het deelnamepercentage stabiliseert.  

De rode lijn geeft het niveau aan waarop het samenwerkingsverband wordt bekostigd (2,48%).  

 

 

Leerlingen vo 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
vo overige 8.487 8.668 8.739 8.695 8.651 8.607
leerlingen lwoo 299 115 0 0 0 0
leerlingen pro 270 260 259 258 257 256
Totaal vo 9.056 9.043 8.998 8.953 8.908 8.863
Nieuwkomers < 1 jr in NL 25 23 0 0 0 0
lln vavo tg 3 17 0 0 0 0
Totaal vo 9.084 9.083 8.998 8.953 8.908 8.863

vso lln op teldatum 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
categorie 1 (laag) 282 323 316 314 312 310
categorie 2 (midden) 20 20 20 20 20 20
categorie 3 (hoog) 10 11 16 16 16 16
Totaal vso 312 354 352 350 348 346

Deelnamepercentages 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
lwoo 3,29% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pro 2,97% 2,86% 2,88% 2,88% 2,89% 2,89%
vso 3,43% 3,90% 3,91% 3,91% 3,91% 3,90%

2,00%

2,20%

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

3,20%

ontwikkeling deelname pro

Vorige begroting

Norm 1/10/2012

Werkelijk
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Landelijk gemiddelde
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Het deelnamepercentage voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kent een grillig verloop. Na de piek in 
2013 was sprake van een forse daling in 2014 en 2015. Deze daling is echter vrijwel geheel 
tenietgedaan in 2016. Vervolgens schommelde de deelname een aantal jaren tussen de 3,3 en 3,5%. 
Het laatste jaar is het deelnamepercentage met bijna 0,5% omhooggeschoten. De stijging met 43 
TLV’s (+ 13,5%) was onverwacht en de gegevens uit OnderwijsTransparant bieden niet direct 
duidelijkheid over de oorzaken van deze stijging. Daarom is nader onderzoek nodig. Elementen die 
hierin een rol kunnen spelen zijn: 

• Zij-instroom: de verwijzingen vanuit het VO naar het VSO.  
• Onderinstroom: de instroom vanuit het PO. Opvallend is dat het deelnamepercentage SO het 

afgelopen jaar juist gedaald is. Kan het zijn dat hier een grote uitstroom is ingestroomd in het 
V(S)O? 

• Incidentele verleningen: het ministerie heeft middelen vanuit het NPO ter beschikking 
gesteld in de veronderstelling dat er VSO-leerlingen waren die in hun laatste jaar hun 
praktijkstage niet of niet geheel hebben kunnen afronden en daarom een jaar extra een TLV 
moeten hebben. Dit zou een incidentele component kunnen zijn. 

• Effectief thuiszittersbeleid zou kunnen leiden tot een hogere instroom in het VSO. 

We onderzoeken de oorzaken van de stijging verder en zorgen ook voor informatie over de 
verwachte uitstroomdata van de leerlingen in het VSO. Aan de hand van deze grondige analyse, 
bepalen we welke ambitieuze maar realistische ontwikkeling van het deelnamepercentage VSO moet 
worden nagestreefd.  
 
In de toekomst mag de ontwikkeling van het aantal TLV’s geen verrassing meer zijn. We zullen de 
ontwikkelingen van maand tot maand goed monitoren.  
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3. Baten 
 

De baten die van OCW worden ontvangen, 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 dat zegt niets over waaraan de gelden besteed 
moeten worden. 

Daarnaast ontvangt het samenwerkingsverband enkele overige baten, gekoppeld aan de 
programma’s. Dit zijn: 

 

 
 

De totale baten (lumpsum en de overige baten) zijn als volgt opgebouwd: 

 

 
 

De baten voor lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per leerling. Voor 
lichte ondersteuning is dit € 105,36 en voor zware ondersteuning € 680,-. De baten voor LWOO en 
PRO worden vastgesteld op basis van het deelnamepercentage per 1 oktober 2012 (resp. 9,75% en 
2,48%). Inmiddels is bekend dat er geen landelijke verevening op deze middelen zal worden 
toegepast. Bij de toerekening zal recht worden gedaan aan sociaaleconomische kenmerken per regio. 
De besluitvorming hierover is enkele malen uitgesteld. Een nieuwe regeling zal op zijn vroegst ingaan 
per 1 januari 2025. Hoe dit voor het samenwerkingsverband precies uitpakt is op dit moment nog 
niet in te schatten. 

 

 
  

Overige baten 2022 2023 2024 2025
Baten programma's
vsv-programmamiddelen (gemeente Rotterdam) 62.930 62.930 62.930 62.930
vsv-plusmiddelen (ROC Albeda) 68.590 68.590 68.590 68.590
Bijdrage OT vanuit po (pr. 5) 12.500 12.500 12.500 12.500
Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo (pr. 6) 56.913 56.913 0 0
Totaal baten programma's 200.933 200.933 144.020 144.020

Baten 2022 2023 2024 2025
lichte ondersteuning algemeen 954.298 948.029 943.288 938.547
lichte ondersteuning lwoo 4.421.523 4.392.477 4.370.510 4.348.543
lichte ondersteuning pro 1.126.503 1.119.103 1.113.506 1.107.909
zware ondersteuning 6.008.150 5.982.540 5.947.392 5.917.582
Incidentele rijksbijdrage zware ondersteuning 93.004 0 0 0
Incidentele rijksbijdrage pro NPO 37.331 0 0 0
Resultaateffect indexering met 1,75% 57.030 57.030 57.030 57.030
Lumpsum rijksbijdragen 12.697.839 12.499.180 12.431.726 12.369.611
overige baten
baten programma's 200.933 200.933 144.020 144.020
Totale baten 12.898.772 12.700.113 12.575.746 12.513.631



   

 

Meerjarenbegroting 2022-2025 Onderwijscollectief VO versie 14 januari 2022 

 

 

7 

4. Lasten 
In deze paragraaf zullen de programma’s achtereenvolgens worden toegelicht, alsmede de inzet van 
personeel ten behoeve van de diverse programma’s. 
 

Inzet personeel  
Het samenwerkingsverband maakt bij een aantal programma’s gebruik van personele inzet. Het 
samenwerkingsverband heeft eigen personeel in dienst. Voor dit personeel heeft het 
samenwerkingsverband de reguliere werkgeversverplichtingen. Een aantal functies (bestuurder, 
bestuurssecretaris, controller en HRM) werkt voor zowel het samenwerkingsverband PO als VO. 

 
Programma 1 – Basisondersteuning 
In de schoolondersteuningsprofielen wordt het gewenste niveau van basisondersteuning 
beschreven. De realisatie van dit niveau is voor het samenwerkingsverband van belang, omdat 
hiermee de grootste kans op preventie aan de orde is. De basisondersteuning wordt geheel 
bekostigd uit de reguliere middelen van elke school. Naast de basisondersteuning beschrijven de 
scholen in het schoolondersteuningsprofiel hoe zij zich onderscheiden van andere scholen. Deze 
ondersteuning wordt extra ondersteuning genoemd.  

 
Programma 2 – Interne voorzieningen  
Programma 2 voorziet in drie soorten interne voorzieningen: interne arrangementen, LWOO en PRO. 
Deze worden hieronder uitgewerkt. 

 
Programma 2a – Interne arrangementen 
Het samenwerkingsverband kent de volgende interne arrangementen: 

• Ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO. Deze middelen werden voorheen 
‘Arrangementen op maat’ genoemd. Dit budget wordt per schooljaar verdeeld over de VO-
scholen (niet de VSO-scholen), waarbij de verdeling is gebaseerd op de voormalige 
rugzakken. Het ‘Ondersteuningsbudget schoolorganisatie VO’ is bestemd voor het 
organiseren van een aanvulling op de basisondersteuning. De scholen leggen verantwoording 
af over de inzet van deze middelen door middel van het schoolondersteuningsprofiel en een 
toelichting op de inzet van het ondersteuningsbudget. 
De verdeling van de middelen gebeurt op basis van de voormalige rugzakken en doet 
daarmee wellicht geen recht aan de huidige verdeling van ondersteuningsvragen. Een update 
van de verdeling van de middelen is daarom gewenst. In 2022 zullen we daarom gezamenlijk 
een nieuwe verdeling gaan vormgeven, die ingaat per 2023. Mocht dit tot grote herverdeling 
leiden, zorgen we logischerwijs voor stapsgewijze veranderingen. 

• Begeleiders passend onderwijs – Van de begeleiders passend onderwijs wordt verwacht dat 
zij de scholen helpen om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de 
leerlingen.  

• Overstapcoaches – brengen dreigende uitvallers en oud VSV-ers in beeld. De overstapcoach 
begeleidt deze jongeren naar een positie in het mbo of naar werk. De overstapcoach wordt 
bekostigd vanuit externe subsidie.   

• Schoolmaatschappelijk werk – dit gebeurt in cofinanciering: 50% gemeente, 25% scholen en 
25% samenwerkingsverband. De uitvoering gebeurt door Enver, onder regie van de 
gemeenten en in afstemming met het samenwerkingsverband. Momenteel wordt overlegd 
hoe het aanbod beter kan aansluiten op de behoeften van de scholen, waarbij met name de 
aansluiting op de jeugdhulp een grote rol speelt.  
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• Per kalenderjaar ontvangt Galilei een beschikking voor het bedrag van € 90.000 bestemd 
voor de VMBO-supportgroep (voorheen LWOO plusgroep) in het Maerlant. Deze middelen 
zijn bestemd voor de VMBO-supportgroep waar vooral leerlingen extra ondersteuning 
krijgen die anders hoogstwaarschijnlijk naar het VSO zouden gaan. In totaal gaat het jaarlijks 
om 30 leerlingen. Het Maerlant legt verantwoording af over deze middelen: welke leerlingen 
zaten in deze groep? Wat was de instroom en uitstroom? Welke resultaten zijn bereikt? Er 
vindt ook jaarlijks een voortgangsgesprek plaats tussen de school en het 
samenwerkingsverband over de stand van zaken van het gebruik van deze middelen. 

 

 
 

Programma 2b – Ondersteuningsmiddelen VMBO 
Het samenwerkingsverband heeft per 2019 gekozen voor de mogelijkheid om eigen beleid te 
ontwikkelen voor LWOO (“opting out”). Het budget dat aan de scholen wordt uitgekeerd is 
gelijkgesteld aan de baten die het samenwerkingsverband voor LWOO ontvangt. Hierdoor behoren 
de schommelingen in de lasten LWOO tot het verleden. Het samenwerkingsverband geeft geen 
nieuwe aanwijzingen LWOO meer af. Nog niet in alle gevallen (115 leerlingen) zijn de LWOO “vinkjes” 
in BRON uitgezet. Dit betekent dat scholen ook in 2022 nog een deel van de bekostiging rechtstreeks 
van DUO zullen ontvangen. Het restant van het beschikbare budget wordt uitgekeerd door het 
samenwerkingsverband.  

De ‘ondersteuningsmiddelen VMBO’ werden eerst ‘LWOO-middelen’ genoemd. Dit bedrag wordt per 
kalenderjaar verdeeld over 8 VO-scholen, waarbij de verdeling is gebaseerd op het gemiddelde van 
afgegeven LWOO-aanwijzingen per school in de periode 2014-2018.  

De ‘Ondersteuningsmiddelen VMBO’ zijn bestemd voor het bieden van extra ondersteuning in het 
VMBO. Voorheen waren deze middelen gebonden aan duidelijke criteria, maar dat is nu niet meer 
aan de orde. In de praktijk zien we dat de middelen vaak worden ingezet voor groepsverkleining en 
voor de inzet van extra expertise voor specifieke leerlingen.   

De scholen leggen verantwoording af over de inzet van deze middelen. Dit gebeurt door inzichtelijk 
te maken hoe deze middelen worden besteed: wat was het doel, welke acties zijn ingezet en wat 
waren de resultaten?  

Eerder is afgesproken dat de verdeling van deze ondersteuningsmiddelen plaatsvindt op basis van 
historische deelnamecijfers. Dit zou tot en met 2022 de basis vormen voor de verdeling. In 2022 
zullen we daarom gezamenlijk een nieuwe verdeling gaan vormgeven, die ingaat per 2023. Mocht dit 
tot grote herverdeling leiden, zorgen we logischerwijs voor stapsgewijze veranderingen. 

 

Programma 2a - Interne arrangementen 2022 2023 2024 2025 Opmerkingen
Arrangementen "Op Maat" 390.000 390.000 390.000 390.000 voorheen 2A
Begeleiders passend onderwijs 556.000 556.000 556.000 556.000
Overstapcoaches + schoolloopbaanteam 93.500 93.500 93.500 93.500 voorheen 3B/3D
Schoolmaatschappelijk werk 95.000 95.000 95.000 95.000 voorheen 1C
lwoo plus (Maerlant) 90.000 90.000 90.000 90.000
Totaal lasten programma 2a 1.224.500 1.224.500 1.224.500 1.224.500

vsv-programmamiddelen (gemeente Rotterdam) 62.930 62.930 62.930 62.930
vsv-plusmiddelen (ROC Albeda) 68.590 68.590 68.590 68.590
Totaal lasten programma 2a (netto) 1.092.980 1.092.980 1.092.980 1.092.980
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Programma 2c – PRO 
Het aantal leerlingen met een TLV voor PRO wordt vermenigvuldigd met een vast bedrag per leerling. 
De uitvoering van de bekostiging wordt gedaan door DUO. Het samenwerkingsverband loopt een 
risico als het deelnamepercentage hoger is dan dat per 1 oktober 2012 (2,48%). Er blijven dan minder 
middelen over voor eigen beleid. De afgelopen periode is het deelnamepercentage PRO gestegen en 
vervolgens min of meer gestabiliseerd op ruim 3%. Zie ook de analyse in hoofdstuk 2.  
 
Programma 3 – Externe voorzieningen 
Het samenwerkingsverband kent een externe voorziening: Rochade. Rochade biedt tijdelijk 
onderwijs en begeleiding aan 10 leerlingen. De periode in Rochade bedraagt maximaal 3 maanden. 
De leerling is 3 dagen per week bij Rochade, de overige 2 dagen verzorgt de school van herkomst het 
onderwijsprogramma. Er is sprake van één plan, waardoor het programma van Rochade en de school 
op elkaar afgestemd zijn.  

Vanaf augustus 2018 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de ondersteuning en het onderwijs 
van Rochade. Het beleid van het samenwerkingsverband is nu nog meer gericht op preventie: 
medewerkers worden ingezet op preventieve activiteiten in de scholen (programma 2a). In 2021 
heeft een evaluatie plaatsgevonden naar Rochade. Onderzocht is in hoeverre de beoogde resultaten 
daadwerkelijk worden bereikt. Onderdeel van dit onderzoek was een kosten-baten analyse. Hieruit 
bleek dat Rochade goed functioneert en dat de kosten ruimschoots opwegen tegen de baten.  

Samengevat is het budget voor programma 3 als volgt opgebouwd: 

 
 

Programma 4 – VSO 
Door de groei van het VSO in de 1 oktobercijfers is een forse toename te zien van de kosten voor het 
VSO ten opzichte van vorige jaren. Daarnaast dient het samenwerkingsverband de tussentijdse groei 
te bekostigen, conform de  groeiregeling. In de begroting is rekening gehouden met een tussentijdse 
groei van jaarlijks 6 leerlingen. Dit komt overeen met de werkelijke groei in voorgaande jaren. De 
werkelijke groei op peildatum 1 februari 2020 was lager: 3 leerlingen categorie 1. Ten slotte is het 
samenwerkingsverband verplicht om bij tussentijdse groei ook de basisbekostiging over te dragen 
aan de VSO-scholen.  

De huidige groeiregeling vervalt per 1 januari 2023. In plaats daarvan moet het 
samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan een vangnetbepaling opnemen hoe te handelen 
bij bovenmatige groei van het VSO. Momenteel wordt gewerkt aan een voorbeeldregeling. 

 

 
 

 

 

Programma 3 - Externe voorzieningen 2022 2023 2024 2025 Opmerkingen
Eigen personeel Rochade 202.750 202.750 202.750 202.750 vanaf 1/8/19 nieuwe taak
Rochade - huisvesting 32.000 32.000 32.000 32.000
Rochade - diverse materiële lasten 10.000 10.000 10.000 10.000 voorheen 3A
Totaal programma 3 244.750 244.750 244.750 244.750

Programma 4 - vso 2022 2023 2024 2025
afdracht teldatum 4.197.318 4.494.954 4.509.399 4.485.940
afdracht peildatum, onderst.bekostiging (tt groei) 70.377 70.377 70.377 70.377
afdracht peildatum, basisbekostiging (tt groei) 50.884 50.884 50.884 50.884
Totaal afdracht vso 4.318.578 4.616.215 4.630.659 4.607.200
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Programma 5 – Toelaatbaarheid 

De Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) heeft een onderzoeks- en adviesfunctie, verzorgt 
de aanvragen voor PRO, monitort de arrangementen ‘op maat’ en fungeert als toewijzingscommissie 
voor de toelaatbaarheid VSO. Kort samengevat is de CIZO de regisseur (op het ‘geïndiceerde’ deel) 
van het dekkend netwerk. 

Het budget voor toelaatbaarheid is als volgt opgebouwd: 

 
 

Voor een goed inzicht is monitoring noodzakelijk van het aantal aanvragen van elke school en van 
hoeveel er daarvan worden toegekend. Op dit moment worden de volgende zaken vastgelegd in 
Onderwijs Transparant:  

• De toelaatbaarheidsverklaringen PRO 
• De arrangementen ‘op maat’ 
• De afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen VSO 

Vanaf schooljaar 2022/2023 zullen we voor bovenstaande registratie Kindkans gebruiken.  

 

Programma 6 – Ontwikkeling en innovatie 
Het programma Ontwikkeling en innovatie omvat activiteiten op het gebied van professionalisering 
van medewerkers en initiëren en faciliteren van nieuwe ontwikkelingen. Voor 2022 is rekening 
gehouden met de volgende ontwikkelingen: 

• Nieuwe ondersteuningsvormen: vanaf 2022 wordt het nieuwe ondersteuningsplan uitgerold. 
Hierin vindt ook een gezamenlijke concretisering plaats van de ambities van 
Onderwijscollectief, gevolgd door een analyse van passende ondersteuningsvormen om de 
ambities te realiseren.  

• Evaluatie en onderzoek: in het schooljaar 2020/2021 is onderzoek gedaan naar de 
procedures van de CIZO en vond een evaluatie van Rochade plaats. In 2022 zullen de 
aanbevelingen vanuit de onderzoeken in de praktijk worden opgepakt. 

• Deskundigheidsbevordering personeel samenwerkingsverband, om zo de expertise van 
Onderwijscollectief nog verder te versterken. 

• Hoogbegaafdheid: in het kader van de Regeling begaafde leerlingen PO en VO is een subsidie 
ontvangen. Het project wordt in cofinanciering (50% subsidie, 50% samenwerkingsverband) 
uitgevoerd. 

• Algemeen ontwikkelingsbudget: voor snelle en mogelijk ook onconventionele oplossingen 
voor thuiszitters en dreigende thuiszitters.  In deze post nemen we ook de kosten voor de 
implementatie van het ICT-systeem Kindkans mee.  

Programma 5 - Toelaatbaarheid 2022 2023 2024 2025
CIZO - personeel 256.250 256.250 256.250 256.250
po-vo - licentie Onderwijs Transparant 25.000 25.000 25.000 25.000
po-vo - ontwikkeling OT 5.000 5.000 5.000 5.000
po-vo - testen en toetsen 10.000 10.000 10.000 10.000
CIZO - materiële kosten 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal lasten programma 5 321.250 321.250 321.250 321.250

Bijdrage OT vanuit po 12.500 12.500 12.500 12.500
Totaal lasten programma 5 (netto) 308.750 308.750 308.750 308.750
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Programma 7 – Bestuur en organisatie 
Het programma Bestuur en organisatie omvat de activiteiten van bestuur, directie, toezicht, beheer 
en administratie.  

De kosten voor de verbouwing en kantoorinrichting van het kantoor van Onderwijscollectief maken 
onderdeel uit van de post ‘afschrijvingen’. De totaalkosten hiervan schrijven we af met een 
afschrijvingstermijn van 20 jaar. De jaarlasten worden gelijkelijk verdeeld over de begroting PO en de 
begroting VO. Voor VO komt dit uit op jaarlasten van € 4.600,50. Deze jaarlasten worden gedekt uit 
de post ‘afschrijvingen’ in deze begroting.  

In de meerjarenbegroting PO 2022-2025 zijn dezelfde jaarlasten opgenomen.  

 

 

 

  

Programma 6 - Ontwikkeling en innovatie 2022 2023 2024 2025 Opmerkingen
Beleidsimpulsen nieuwe ondersteuningsplan 2022-26 209.167 355.000 355.000 355.000 Diverse projecten: thuiszitters, interne 

verhuizing, recruitment nieuwe 
manager, etc.

Beleidsimpulsen bestedingsplan reserve 600.000 0 0 0 Onderzoeken naar tlv vso en naar 
dekkend netwerk, etc.

Deskundigheidsbevordering personeel swv 10.000 10.000 10.000 10.000 voorheen 1A
Ontwikkeling van scholen 10.000 10.000 10.000 10.000
Algemeen ontwikkelingsbudget 25.000 25.000 25.000 25.000 implementatie Kindkans
Hoogbegaafdheid 113.826 113.826 0 0
Totaal programma 6 967.993 513.826 400.000 400.000

Programma 7 - Bestuur en organisatie 2022 2023 2024 2025 Opmerkingen
Personeel 320.250 320.250 320.250 320.250 voorheen 7A
Diverse personeelslasten 34.100 34.100 34.100 34.100 senioren, WKR, jubilea
Afschrijvingen 10.500 10.500 10.500 10.500
Huisvestingslasten 22.500 22.500 22.500 22.500
Commissie van bezwaar 5.000 5.000 5.000 5.000 voorheen 4B
Administratie en Beheer 15.500 15.500 15.500 15.500
Accountantskosten 7.500 7.500 7.500 7.500
Organisatie en toezicht 75.000 75.000 75.000 75.000
Control 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal programma 7 505.350 505.350 505.350 505.350
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5. Resultaat 
Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht: 

 
 

Deze meerjarenbegroting heeft structureel grote negatieve resultaten. De oorzaak hiervan zit met 
name in de sterk gestegen deelname VSO. Wanneer dit niet daalt heeft dit een blijvend negatief 
resultaateffect van - € 500.000/ - € 400.000.  

In deze meerjarenbegroting gaan we uit van een scenario waarin de deelnamepercentages niet 
veranderen. Daarnaast worden twee alternatieve scenario’s doorgerekend: 

• Pessimistisch scenario: de deelname aan het vso blijft stijgen. 
• Optimistisch scenario: de deelname aan het vso daalt. 

Doel van deze scenario’s is inzicht te geven in wat het risico is als niet wordt ingegrepen en wat de 
mogelijkheden zijn als we erin slagen het deelnamepercentage vso te doen dalen. Tegelijkertijd zien 
we in deze scenario’s dat de urgentie om gezamenlijk aan meer inclusiviteit groot is (ook op 
financieel gebied), maar dat er nog geen reden is tot paniek. 

In bijlage 1 worden deze scenario’s gepresenteerd. 

 

In bijlage 2 wordt inzichtelijk gemaakt wat grofweg de consequentie is van de nieuwe 
bekostigingssystematiek die ingaat vanaf 1 januari 2023. 

 
  

Meerjarenbegroting 2020 (JR) 2021 (B) 2021 (P) 2022 2023 2024 2025

Baten
rijksbijdragen 12.562.642 12.250.127 12.506.392 12.510.473 12.442.149 12.374.696 12.312.581
overige baten 82.082 0 88.713 187.365 57.030 57.030 57.030
geoormerkte baten programma's 72.734 191.413 191.413 200.933 200.933 144.020 144.020
Totale baten 12.717.458 12.441.540 12.786.518 12.898.772 12.700.113 12.575.746 12.513.631

Lasten
Programma 1  - Basisondersteuning 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2 -  Interne voorzieningen
   Programma 2a -  Interne arrangementen 1.166.428 1.168.500 1.168.500 1.224.500 1.224.500 1.224.500 1.224.500
   Programma 2b -  Ondersteuning vmbo 4.463.979 4.311.513 4.432.262 4.421.523 4.392.477 4.370.510 4.348.543
   Programma 2c -  Praktijkonderwijs 1.353.557 1.314.606 1.351.423 1.301.370 1.296.365 1.291.360 1.286.354
Programma 3 -  Externe voorzieningen 257.420 209.500 209.500 244.750 244.750 244.750 244.750
Programma 4 -  Voortgezet Speciaal Onderwijs 4.187.389 3.973.722 3.988.706 4.318.578 4.616.215 4.630.659 4.607.200
Programma 5 -  Toelaatbaarheid 319.287 348.500 348.500 321.250 321.250 321.250 321.250
Programma 6 -  Ontwikkeling en innovatie 182.179 563.826 418.826 967.993 513.826 400.000 400.000
Programma 7 -  Bestuur en organisatie 348.580 371.500 371.500 505.350 505.350 505.350 505.350
Totale lasten 12.278.820 12.261.666 12.289.217 13.305.314 13.114.733 12.988.379 12.937.948

Resultaat 438.638 179.874 497.301 -406.542 -414.621 -412.633 -424.316
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6. Risicoparagraaf 
In het najaar van 22021 is een uitgebreide risicoanalyse gehouden. De rapportage hiervan verschijnt 
tweede helft december. De risicoparagraaf in deze meerjarenbegroting is nog gebaseerd op de oude 
analyse. In het jaarverslag 2021 zal in de nieuwe risicoanalyse de basis vormen voor de 
continuïteitsparagraaf. 

In de voorliggende begroting zijn de volgende risico’s te onderscheiden: 

 

Korting op lumpsum schoolbesturen 
In het stelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het vso 
het totale budget zware ondersteuning (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een 
automatische korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast. 
Datzelfde geldt in geval de verplichte afdrachten voor lwoo en pro het totale budget lichte 
ondersteuning (algemeen, lwoo en pro) te boven gaan. 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. 

 

 
 

De afdracht lichte ondersteuning bestaat door de keuze voor opting out lwoo alleen nog uit de 
afdracht pro. Dat betekent dat het risico op korting op de lumpsum voor dit onderdeel tot nul is 
gereduceerd.  

Hoewel het afdrachtpercentage vso stijgt, is de totale afdracht vso van dusdanige omvang dat van 
een korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen geen sprake is. 

 

Beïnvloedbaarheid van de begrotingsposten 
De begrotingsposten die samenhangen met het aantal afgegeven tlv’s (deelname pro, vso) zijn 
slechts op de langere termijn beïnvloedbaar, omdat ze direct bepaald worden door het aantal 
leerlingen. In totaal beslaan deze posten 44% van de totale baten.  

Het blijft essentieel dat de leerlingstromen  worden gemonitord. Op dit moment zijn de 
leerlingaantallen voor een deel nog een verrassing, zo ook de recente stijging. Met behulp van de 
eigen registratie in combinatie met de cijfers van DUO (kijkglas 2) is de ontwikkeling maandelijks te 
monitoren. Met name de residentiële leerlingen (vso) moeten nauwlettend worden gevolgd.  

Uitputting licht / zwaar 2022 2023 2024 2025
Afdracht lichte ondersteuning
de maximale afdracht lwoo/pro bedraagt: 6.502.324 6.459.609 6.427.304 6.394.999
de werkelijke afdracht (via DUO) is: 29% 20% 20% 20%

Afdracht zware ondersteuning
de maximale afdracht vso bedraagt: 6.101.154 5.982.540 5.947.392 5.917.582
de werkelijke afdracht (via DUO en swv) is: 70% 76% 77% 77%
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Bekostiging lwoo en pro 
Met ingang van (naar verwachting) 1 januari 2025 wordt de bekostigingsgrondslag lwoo en pro 
aangepast. Nu nog is die gebaseerd op de deelname op 1 oktober 2012. Hoe de nieuwe regeling eruit 
gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Wanneer dit wel bekend is, zal dit in de 
meerjarenbegroting worden verwerkt (en is het dus geen risico meer). 
 
Ontwikkeling deelname pro 
De deelname pro is een aantal jaren stabiel tot licht dalend, na een aanvankelijke stijging. Er is een 
overzichtelijk risico in het geval de deelname pro stijgt. 
 
Ontwikkeling deelname vso 
De deelname aan het vso vertoont een grillig verloop. Historisch gezien is het deelnamepercentage 
nu op zijn hoogst. Door de beleidsvoornemens is het desondanks goed te verdedigen dat voor de 
komende jaren wordt gerekend met een gelijkblijvend deelnamepercentage. Het risico dat de 
komende jaren toch weer sprake zal zijn van een stijging is overigens wel reëel. 

Verder brengt de regeling tussentijdse groei (per peildatum 1 februari) een risico met zich mee. De 
groei wordt berekend aan de hand van nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen. Hier worden de 
vertrekkende leerlingen van afgetrokken. De berekening wordt gemaakt per BRIN. Wanneer alle 
leerlingen met een nieuwe TLV naar school A gaan en de vertrekkers verlaten alleen school B, dan 
kan weliswaar de groei in het samenwerkingsverband nul zijn, maar moet er toch groei bekostigd 
worden. Ook dit vraagt consequente monitoring van de leerlingstromen. De groeitelling per 1 
februari 2021 leidde tot een te bekostigen groei van 6 leerlingen categorie 1 (2020: 3 cat 1, 2019: 6 
cat. 1 en  cat. 2).  In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een structurele tussentijdse 
groei met 6 leerlingen (categorie 1). Hierdoor is het risico van overschrijdingen beperkt. 
 
Instroom nieuwkomers 
Nieuwkomers in de regio ontvangen de eerste twee jaar onderwijs in één van de Internationale 
Schakelklassen. De scholen ontvangen hiervoor extra bekostiging van DUO. Deze bekostiging voorziet 
in het aanbieden van een passend programma. Het samenwerkingsverband is niet verplicht bij te 
dragen aan deze Internationale Schakelklassen. Er is daarom op dit punt geen financieel risico voor 
het samenwerkingsverband.   

Begroting 2022 € %
Totale baten 12.898.772

Programma 1  - Basisondersteuning 0 0,0%
Programma 2 -  Interne voorzieningen
   Programma 2a -  Interne arrangementen 1.224.500 9,5%
   Programma 2b -  Leerwegondersteunend onderwijs 4.421.523 34,3%
   Programma 2c -  Praktijkonderwijs 1.301.370 10,1%
Programma 3 -  Externe voorzieningen 244.750 1,9%
Programma 4 -  Voortgezet Speciaal Onderwijs 4.318.578 33,5%
Programma 5 -  Toelaatbaarheid 321.250 2,5%
Programma 6 -  Ontwikkeling en innovatie 967.993 7,5%
Programma 7 -  Bestuur en organisatie 505.350 3,9%
Totale lasten 13.305.314 103,2%

Resultaat -406.542 -3,2%
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Echter, nadat deze leerlingen het ISK hebben doorlopen is er in veel gevallen wel behoefte aan extra 
ondersteuning. Vaak is er namelijk nog sprake van onderwijsachterstanden. Dit kan mogelijk 
onverwacht drukken op begroting.  
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Rotterdam, en in het bijzonder Rotterdam-Zuid, vernieuwt. Dit heeft tot gevolg dat met name een 
sociaal economische kwetsbare groep van Rotterdam naar (betaalbare) woningen in Spijkenisse 
verhuist. Deze ontwikkeling trekt een wissel op het aanbod van onderwijs en zorg. Deze 
maatschappelijke ontwikkeling kan voor de financiën van het samenwerkingsverband een risico zijn. 
 
Externe arrangementen 
Rochade is verkleind, Maatwerkplus is afgebouwd. Beide kennen daarom geen risico. 
 
Kwantificering van de risico’s 
Het risicoprofiel van het samenwerkingsverband geeft geen aanleiding tot het hanteren van een 
hogere risicobuffer dan de signaleringswaarde van 3,5% van de totale baten. 

 

 
7. Financiële positie 

 

De financiële positie van het samenwerkingsverband is nu nog goed. Het vermogen heeft per 1 
januari 2021 een omvang van € 988.000. Om de beschreven risico’s het hoofd te kunnen bieden is 
een vermogen van ongeveer € 450.000 nodig. Deze buffer is gelijk aan de signaleringwaarde die de 
Inspectie gaat hanteren voor de vaststelling van “mogelijk bovenmatig publiek vermogen”. Deze 
signaleringswaarde is vastgesteld op 3,5% van de totale baten.  

De doelstelling om uiterlijk eind 2023 het als bovenmatig aangemerkte deel van het vermogen in te 
zetten wordt in dit scenario niet helemaal gehaald. Omdat een deel van het te besteden vermogen 
nu wordt ingezet als bekostiging van het grote aantal TLV’s, moeten we de continuïteit van het 
samenwerkingsverband laten prevaleren. Wanneer we het vermogen nu geheel in gaan zetten, 
komen we in 2024 op het punt dat we de scholen om een bijdrage moeten vragen om het vermogen 
op peil te houden. 
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Verwachte ontwikkeling vermogenspositie
begroot
resultaat eindejaar % baten signalering boven

2015 (jaarverslag) 492.601 1.626.668 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2016 (jaarverslag) 411.830 2.038.498 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2017 (jaarverslag) -347.489 1.691.009 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2018 (jaarverslag) -818.335 872.674 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2019 (jaarverslag) -322.998 549.676 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2020 (jaarverslag) 438.638 988.314 7,8% 445.111 543.203
2021 (prognose) 497.301 1.485.615 11,6% 447.528 1.038.087
2022 (begroting) -501.742 983.873 7,6% 450.771 533.102
2023 (begroting) -434.214 549.659 4,3% 443.818 105.841
2024 (begroting) -432.226 117.434 0,9% 439.465 0
2025 (begroting) -443.909 -326.476 -2,6% 437.291 0

vermogen
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-500.000
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500.000

1.000.000
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2.000.000
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signaleringswaarde 3,5%
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Bijlage 1. Alternatieve scenario’s 
 

In deze bijlage worden twee alternatieve scenario’s uitgewerkt: 
• Pessimistisch scenario: de groei van het aantal tlv’s vso zet door: jaarlijkse stijging 10 tlv’s. 
• Optimistisch scenario: het aantal tlv’s daalt, met jaarlijks 10 tlv’s. 

In de alternatieve scenario’s wordt doorgerekend wat het effect op de meerjarenbegroting en de 
ontwikkeling van de vermogenspositie is. 

 

Pessimistisch scenario: groei tlv’s vso zet door – jaarlijks +10 tlv’s 

De consequentie van dit scenario is dat vanaf medio 2024 jaarlijks een bedrag van € 750.000 moet 
worden “gevonden”. Dit kan door ingrepen aan de lastenkant, maar dat heeft mogelijk tot gevolg dat 
dit ten koste kan gaan van het dekkend netwerk. Een  andere optie is het vragen van een bijdrage 
aan de deelnemende schoolbesturen. Grofweg komt dit neer op een omslagbedrag van € 85 per 
leerling. 

 

 

Leerlingen vo 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
vo overige 8.487 8.668 8.739 8.695 8.651 8.607
leerlingen lwoo 299 115 0 0 0 0
leerlingen pro 270 260 259 258 257 256
Totaal vo 9.056 9.043 8.998 8.953 8.908 8.863
Nieuwkomers < 1 jr in NL 25 23 0 0 0 0
lln vavo tg 3 17 0 0 0 0
Totaal vo 9.084 9.083 8.998 8.953 8.908 8.863

vso lln op teldatum 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
categorie 1 (laag) 282 323 330 338 346 354
categorie 2 (midden) 20 20 20 20 20 20
categorie 3 (hoog) 10 11 16 16 16 16
Totaal vso 312 354 366 374 382 390

Deelnamepercentages 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
lwoo 3,29% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pro 2,97% 2,86% 2,88% 2,88% 2,89% 2,89%
vso 3,43% 3,90% 4,07% 4,18% 4,29% 4,40%
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De meerjarenbegroting ziet er als volgt uit: 

 

Het gevolg voor de vermogensontwikkeling: 

 

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

ontwikkeling deelname vso

Vorige begroting

Werkelijk

Prognose

Landelijk gemiddelde

Meerjarenbegroting 2020 (JR) 2021 (B) 2021 (P) 2022 2023 2024 2025

Baten
rijksbijdragen 12.562.642 12.250.127 12.506.392 12.510.473 12.442.149 12.374.696 12.312.581
overige baten 82.082 0 88.713 187.365 57.030 57.030 57.030
geoormerkte baten programma's 72.734 191.413 191.413 200.933 200.933 144.020 144.020
Totale baten 12.717.458 12.441.540 12.786.518 12.898.772 12.700.113 12.575.746 12.513.631

Lasten
Programma 1  - Basisondersteuning 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2 -  Interne voorzieningen
   Programma 2a -  Interne arrangementen 1.166.428 1.168.500 1.168.500 1.224.500 1.224.500 1.224.500 1.224.500
   Programma 2b -  Ondersteuning vmbo 4.463.979 4.311.513 4.432.262 4.421.523 4.392.477 4.370.510 4.348.543
   Programma 2c -  Praktijkonderwijs 1.353.557 1.314.606 1.351.423 1.301.370 1.296.365 1.291.360 1.286.354
Programma 3 -  Externe voorzieningen 257.420 209.500 209.500 244.750 244.750 244.750 244.750
Programma 4 -  Voortgezet Speciaal Onderwijs 4.187.389 3.973.722 3.988.706 4.318.578 4.690.149 4.847.681 4.941.517
Programma 5 -  Toelaatbaarheid 319.287 348.500 348.500 321.250 321.250 321.250 321.250
Programma 6 -  Ontwikkeling en innovatie 182.179 563.826 418.826 967.993 513.826 400.000 400.000
Programma 7 -  Bestuur en organisatie 348.580 371.500 371.500 505.350 505.350 505.350 505.350
Totale lasten 12.278.820 12.261.666 12.289.217 13.305.314 13.188.668 13.205.401 13.272.264

Resultaat 438.638 179.874 497.301 -406.542 -488.555 -629.655 -758.633

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie
begroot
resultaat eindejaar % baten signalering boven

2015 (jaarverslag) 492.601 1.626.668 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2016 (jaarverslag) 411.830 2.038.498 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2017 (jaarverslag) -347.489 1.691.009 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2018 (jaarverslag) -818.335 872.674 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2019 (jaarverslag) -322.998 549.676 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2020 (jaarverslag) 438.638 988.314 7,8% 445.111 543.203
2021 (prognose) 497.301 1.485.615 11,6% 447.528 1.038.087
2022 (begroting) -406.542 1.079.072 8,4% 451.457 627.615
2023 (begroting) -488.555 590.517 4,6% 444.504 146.013
2024 (begroting) -629.655 -39.137 -0,3% 440.151 0
2025 (begroting) -758.633 -797.770 -6,4% 437.977 0

vermogen
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Optimistisch scenario: vso daalt met 10 tlv’s per jaar extra 

In dit scenario daalt het aantal tlv’s. Dit leidt vanaf 2026 tot positieve resultaten, die mogelijk verder 
oplopen. Hierdoor ontstaat extra ruimte om elders in te zetten. 
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Leerlingen vo 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
vo overige 8.487 8.668 8.739 8.695 8.651 8.607
leerlingen lwoo 299 115 0 0 0 0
leerlingen pro 270 260 259 258 257 256
Totaal vo 9.056 9.043 8.998 8.953 8.908 8.863
Nieuwkomers < 1 jr in NL 25 23 0 0 0 0
lln vavo tg 3 17 0 0 0 0
Totaal vo 9.084 9.083 8.998 8.953 8.908 8.863

vso lln op teldatum 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
categorie 1 (laag) 282 323 310 298 287 276
categorie 2 (midden) 20 20 20 20 20 20
categorie 3 (hoog) 10 11 16 16 16 16
Totaal vso 312 354 346 334 323 312

Deelnamepercentages 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
lwoo 3,29% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pro 2,97% 2,86% 2,88% 2,88% 2,89% 2,89%
vso 3,43% 3,90% 3,85% 3,73% 3,63% 3,52%
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De meerjarenbegroting ziet er als volgt uit: 

 

Gevolg voor de vermogensontwikkeling: 

 

  

Meerjarenbegroting 2020 (JR) 2021 (B) 2021 (P) 2022 2023 2024 2025

Baten
rijksbijdragen 12.562.642 12.250.127 12.506.392 12.510.473 12.442.149 12.374.696 12.312.581
overige baten 82.082 0 88.713 187.365 57.030 57.030 57.030
geoormerkte baten programma's 72.734 191.413 191.413 200.933 200.933 144.020 144.020
Totale baten 12.717.458 12.441.540 12.786.518 12.898.772 12.700.113 12.575.746 12.513.631

Lasten
Programma 1  - Basisondersteuning 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2 -  Interne voorzieningen
   Programma 2a -  Interne arrangementen 1.166.428 1.168.500 1.168.500 1.224.500 1.224.500 1.224.500 1.224.500
   Programma 2b -  Ondersteuning vmbo 4.463.979 4.311.513 4.432.262 4.421.523 4.392.477 4.370.510 4.348.543
   Programma 2c -  Praktijkonderwijs 1.353.557 1.314.606 1.351.423 1.301.370 1.296.365 1.291.360 1.286.354
Programma 3 -  Externe voorzieningen 257.420 209.500 209.500 244.750 244.750 244.750 244.750
Programma 4 -  Voortgezet Speciaal Onderwijs 4.187.389 3.973.722 3.988.706 4.318.578 4.584.529 4.507.473 4.372.001
Programma 5 -  Toelaatbaarheid 319.287 348.500 348.500 321.250 321.250 321.250 321.250
Programma 6 -  Ontwikkeling en innovatie 182.179 563.826 418.826 967.993 513.826 400.000 400.000
Programma 7 -  Bestuur en organisatie 348.580 371.500 371.500 505.350 505.350 505.350 505.350
Totale lasten 12.278.820 12.261.666 12.289.217 13.305.314 13.083.047 12.865.192 12.702.748

Resultaat 438.638 179.874 497.301 -406.542 -382.935 -289.446 -189.116

Verwachte ontwikkeling vermogenspositie
begroot
resultaat eindejaar % baten signalering boven

2015 (jaarverslag) 492.601 1.626.668 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2016 (jaarverslag) 411.830 2.038.498 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2017 (jaarverslag) -347.489 1.691.009 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2018 (jaarverslag) -818.335 872.674 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2019 (jaarverslag) -322.998 549.676 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
2020 (jaarverslag) 438.638 988.314 7,8% 445.111 543.203
2021 (prognose) 497.301 1.485.615 11,6% 447.528 1.038.087
2022 (begroting) -406.542 1.079.072 8,4% 451.457 627.615
2023 (begroting) -382.935 696.138 5,5% 444.504 251.634
2024 (begroting) -289.446 406.692 3,2% 440.151 0
2025 (begroting) -189.116 217.575 1,7% 437.977 0

vermogen
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Bijlage 2. Globale doorrekening effecten vereenvoudiging bekostiging 2023 
 

In onderstaand overzicht is voor 2023 een indicatie gegeven van het effect van de overgang naar de 
nieuwe bekostigingssystematiek. De doorwerking van een mogelijke daling van het aantal tlv’s vso 
maakt dat het financiële effect hiervan vijf maanden later merkbaar is dan in de huidige situatie. Dit 
zorgt ervoor dat de verwachte resultaten iets ongunstiger zullen uitpakken dan in de huidige 
systematiek. 

 

 
 

De berekening is gebaseerd op de voorlopige tarieven die OCW heeft gepubliceerd in de brochure 
van 7 oktober 2021. Verder is ervan uitgegaan dat de lasten van de vangnetregeling voor 
bovenmatige groei ongeveer gelijk zijn aan de lasten van de huidige groeiregeling (de schatting van 
de vangnetregeling is opgenomen in programma 4). Dit voorlopige karakter maakt dat de berekening 
van het effect niet meer dan indicatief is.  

In april 2022 beschikken we over meer betrouwbare informatie. Dan kunnen we en beter beeld 
schetsen van de situatie vanaf 2023, ook in meerjarenperspectief. 

 

 

Meerjarenbegroting 2022 2023 oud 2023 nieuw
Baten
rijksbijdragen 12.510.473 12.442.149 12.419.164
overige baten (extra middelen NPO) 187.365 57.030 57.030
baten programma's 200.933 200.933 200.933
Totale baten 12.898.772 12.700.113 12.677.128

Lasten
Programma 1  - Basisondersteuning 0 0
Programma 2 -  Interne voorzieningen 0
   Programma 2a -  Interne arrangementen 1.224.500 1.224.500 1.224.500
   Programma 2b -  Ondersteuning vmbo 4.421.523 4.392.477 4.392.477
   Programma 2c -  Praktijkonderwijs 1.301.370 1.296.365 1.296.365
Programma 3 -  Externe voorzieningen 244.750 244.750 244.750
Programma 4 -  Voortgezet Speciaal Onderwijs 4.318.578 4.616.215 4.602.198
Programma 5 -  Toelaatbaarheid 321.250 321.250 321.250
Programma 6 -  Ontwikkeling en innovatie 967.993 513.826 513.826
Programma 7 -  Bestuur en organisatie 505.350 505.350 505.350
Totale lasten 13.305.314 13.114.733 13.100.716

Resultaat -406.542 -414.621 -423.588


