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Aan : Bestuur SPPOH 

Betreft : Begroting 2016, bedragen 2016-2017 voor schoolbesturen, financieel meerjaren- 

                 perspectief 

Datum : 31 mei 2016 

 

1. Inleiding 

Deze notitie strekt tot besluitvorming over de begroting 2016 en de voor schoolbesturen beschikbare 

bedragen in het schooljaar 2016-2017. Daarnaast wordt het financieel meerjarenperspectief 

geschetst. 

De notitie neemt als vertrekpunt de (meerjaren)begroting aan de orde in het bestuur in juni 2015. De 

jaarschijven 2015 en 2016 van deze begroting luidden als volgt. 

 
 

2. Uitgangspunten 

Bij het opstellen van de begroting 2016 en actualisatie van de meerjarenbegroting zijn de volgende, 

door het DB geformuleerde, uitgangspunten gehanteerd: 

a. Leerlingenaantallen actualiseren naar 1-10-2015 (en 1-2-2016). Meerjarig geen krimp of 

groei verwerken, zowel t.a.v. bao als sbo en so leerlingen. 

b. Bekostigingsbedragen actualiseren naar mei 2016. 
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c. Het (gemiddelde1) bedrag voor bao, sbo en so scholen voor basisondersteuning verhogen 

naar € 125 per leerling met ingang van 1-8-2016 (in schooljaar 2015-2016 gemiddeld  

€ 92,50). 

De punten a. en b. leiden tot aangepaste (hogere) bedragen onder de baten en de verplichte 

afdrachten. Punt c. leidt tot hogere lasten in Programma 1. Per saldo leiden de drie punten tot een 

aanzienlijke daling van het resultaat. Daarom is ook het bedrag Onvoorzien (Programma 7) 

aangepast. Dit is mogelijk omdat: 

- het in 2015 nauwelijks is benut, 

- er ook op enkele andere punten nog ‘ruimte in de begroting’ zit, 

- het weerstandsvermogen van SPPOH ruim voldoende is. (Het dagelijks bestuur heeft uitgesproken, 

in afwachting van een verfijndere risico-analyse, volgens algemene normen te streven naar een 

weerstandsvermogen van 5 à 10%. In de jaarrekening 2015 bedraagt het eigen vermogen bijna 15% 

van de totale baten. 

 

3. Begroting 2016 en meerjarenperspectief 

In onderstaande begroting zijn de uitgangspunten uit paragraaf 2 verwerkt. (De kolom 2015 geeft de 

begroting 2015 weer, niet de realisatie!, zo wordt de relatie met de vorige pagina gelegd.) 

  
Ter toelichting: 

De bijna verdubbeling van de baten zware ondersteuning heeft te maken met het feit dat het swv per 1-8-2015 haar 

volledige takenpakket en budget heeft. 

                                                           
1 Dit gemiddelde krijgt vorm via de bekende systematiek: een vaste voet van € 7.000 per school, in combinatie 
met een bedrag per leerling. 
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Het bedrag (rijksbijdrage) regeling schoolmaatschappelijk werk was in 2015 in de overige baten begroot. 

Het tekort loopt in 2017 op omdat de per 1 augustus 2016 doorgevoerde verhoging (Programma 1) van het bedrag per 

leerling naar € 125 dan op jaarbasis doorwerkt. 

In 2019 halveert het verlies, vanaf 2020 is sprake van een positief resultaat, dit als gevolg van de verevening. 

 

Korte toelichting per programma 

Programma 1 – Basisondersteuning  Dit Programma omvat het budget voor de scholen om 

Basisondersteuning te realiseren én lichte interventies te organiseren. Alsmede de formatie voor de 

adviseurs passend onderwijs2. 

Het is belangrijk het budget voor de scholen en de bedoeling er van (basisondersteuning én lichte 

interventies) te communiceren met de scholen en een plan voor gerichte inzet te maken. Het budget 

niet planmatig toevoegen aan de lumpsum is niet doelmatig.  

Het dagelijks bestuur komt in het kader van het Ondersteuningsplan augustus 2017 – juli 2021 met 

een voorstel hoe de besteding van deze budgetten te monitoren en te verantwoorden.  

Programma 2 – Extra ondersteuning Dit programma omvat de budgetten voor de onderscheiden 

arrangementen: individueel arrangement, groepsarrangement, O&B-arrangement en het JOKI-

arrangement. Tevens is er ruimte voor nieuwe initiatieven. 

Programma 3 – Lesplaatsen Dit programma omvatte tot en met augustus 2015 de middelen voor de 

uitvoering van de AWBZ-compensatiemaatregel. Dit is inmiddels geen taak meer van het swv. 

Programma 4 – Arrangeren en indiceren Dit programma omvat hoofdzakelijk de kosten van het 

Expertiseteam en de inzet van s(b)o-scholen bij aanvragen. 

Programma 5 – Projecten (waaronder School Maatschappelijk Werk) Dit programma omvat 

hoofdzakelijk de kosten van SMW. Hier staan grotendeels rijks- en gemeentelijke baten tegenover. 

Daarnaast zijn in dit programma de kosten opgenomen voor projecten, deskundigheidsbevordering 

en het functioneren van de OPR. 

Programma 6 – Organisatie SPPOH Dit programma betreft het bestuurlijk en organisatorisch 

functioneren van SPPOH, inclusief de huisvestingslasten. 

Programma 7 – Onvoorzien   

 

4. Voorstel  

a. Vaststellen en kennisnemen 

Gevraagd wordt de begroting 2016 en de budgetten 2016-2017 voor de scholen vast te stellen en 

kennis te nemen van het meerjarig financieel perspectief. (Dit uitgaande van goedkeuring door de 

OPR, welke op 31 mei nog niet ontvangen was.) 

b. Communiceren 

Gevraagd wordt de schoolbudgetten en de toelichting onder ‘Programma 1’ (de bedoeling van deze 

middelen) te communiceren met de scholen. SPPOH zal dit medio juni ook gaan doen.   

c. Verdere uitwerking 

Bij het opstellen en uitwerken van de werkagenda 2016-2017 zal in het najaar van 2016 een concept-

versie van de begroting 2017 en het meerjarenperspectief gepresenteerd worden. Eventueel ook een 

geactualiseerde eindejaarsprognose 2016. 

Bij het opstellen van het Ondersteuningsplan 2017-2021 zal een beleidsrijke meerjarenbegroting 

opgesteld worden.  

                                                           
2 Er is ruimte begroot voor uitbreiding van het aantal adviseurs. Hierover zal bij de uitwerking van de 
werkagenda daadwerkelijk besloten worden. 


