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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de begroting 2023 van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek 

(hierna swv), alsmede een meerjarenbegroting 2024-2027. De begroting 2023 is gebaseerd op het 

ondersteuningsplan 2019-2023.  

 

Sinds 2022 kent de begroting een andere opzet met als doel deze beleidsrijker te maken. Basis is het 

meerjarenbegrotingsmodel van Infinite Financieel dat zich leent voor een zogenaamde programma 

begroting. Ook de tussentijdse (financiële) rapportages worden sinds 2022 in dit format worden 

opgesteld.  

 

Leeswijzer 

Deze begrotingsnotitie is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de context geschetst 

waarbinnen deze begroting (en de begrotingen van swv-en in het algemeen) dit najaar tot stand 

komen en de financiële uitdagingen die daarmee samenhangen. Hoofdstuk 3 bevat een 

samenvatting. Hoofdstuk 4 beschrijft de gegevensbronnen en uitgangspunten van de begroting. 

Hoofdstuk 5 beschrijft op welke wijze leerlingenaantallen een rol spelen in deze 

(meerjaren)begroting, hoe deze zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en welke prognose 

aantallen zijn gehanteerd bij de berekeningen van baten en verplichte afdrachten. In hoofdstuk 6 

volgt een toelichting op de begroting, per programma. Hoofdstuk 7 gaat in op de ontwikkeling van de 

vermogenspositie van het swv.  

Met ingang van 1 januari 2023 zal de bekostiging vanuit het Rijk worden vereenvoudigd. In hoofdstuk 

8 wordt nader toegelicht wat dit betekent voor het swv. 

In de bijlage bij deze toelichting zijn de individuele programma’s opgenomen. 

  



 

2. Financiële uitdagingen als gevolg van rijksbeleid1 
 

Samenwerkingsverbanden hebben, naast hun wettelijke opdracht en de maatschappelijke opgaven 

waar zij samen met gemeenten en partners in het onderwijs- en jeugddomein voor staan, ook een 

aantal forse financiële uitdagingen. Deze zijn in essentie het gevolg van veranderd rijksbeleid. 

Het gaat om de volgende ontwikkelingen en beleids(voornemens) die hun invloed hebben op de 

meerjarenbegroting voor samenwerkingsverbanden: 

 

Verbetermaatregel 23 
Maatregel 23 is onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs en betreft een aanpak om de 

mogelijk bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden te verminderen. Alle 

samenwerkingsverbanden po en vo hebben samen één plan moeten opstellen (het sectorplan). 

De uitvoering daarvan is mede door corona, ruime inzet van NPO-middelen en personeelstekorten bij 

verschillende samenwerkingsverbanden onder druk komen te staan. Bovendien hebben 

samenwerkingsverbanden in zeer korte tijd en aan het eind van het jaar een aantal specifieke 

uitkeringen vanuit het rijk ontvangen. Hierdoor is de druk op snelle besteding toegenomen. Uiteraard 

zijn er ook samenwerkingsverbanden die met hun reserves onder de norm van 3,5% (van de bruto 

baten) zitten. Alle samenwerkingsverbanden delen echter de vrees dat er collectief gekort gaat 

worden en dat op de lange termijn niet meer aan verplichtingen kan worden voldaan. 

Samenwerkingsverbanden hebben bij het Ministerie van OCW gepleit voor meer tijd om de reserves 

zorgvuldig af te bouwen en daarmee tot een doelmatige en rechtmatige besteding te komen. In 

september 2022 is de derde monitor verschenen. Uit deze monitor wordt duidelijk dat landelijk de 

reserves worden afgebouwd, maar niet in de snelheid zoals afgesproken in het sectorplan. 

 

Btw-compensatie 
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de keuze om personeel in dienst te nemen. Als 

zij geen eigen personeel hebben, kunnen zij personeel inhuren of detacheren (vanuit bijvoorbeeld de 

schoolbesturen) naar het samenwerkingsverband. Voor al deze constructies speelt een vraagstuk op 

het gebied van btw. In het kader van de btw ziet de fiscus samenwerkingsverbanden als sociaal-

culturele instellingen (dat is zo afgesproken bij de invoering van passend onderwijs in 2014). En 

scholen als onderwijsinstellingen. 

Bij de start van passend onderwijs is een tijdelijke btw-vrijstelling passend onderwijs in het leven 

geroepen, deze is per 1 augustus 2016 in wet- en regelgeving vastgelegd2. 

In 2018 bleek dat deze afspraken in strijd zijn met Europese regelgeving. Sindsdien hebben de 

Ministeries van Financiën en OCW gezocht naar manieren om hier mee om te gaan. Het Ministerie 

verstrekt vanaf 2022 aan samenwerkingsverbanden een compensatie van € 13,- per leerling. Er is op 

dit moment echter nog veel onduidelijkheid over (de toepassing en handhaving van) deze regels en 

eventuele constructies die nog wel mogelijk zijn. 

                                                           
1 De tekst van dit hoofdstuk is opgesteld door Vereniging Netwerk LPO. De leden hebben afgesproken eenzelfde tekst/signaal 

op te nemen in hun (toelichting op de) meerjarenbegroting. 
2 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-544.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-IX-

4.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-544.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-IX-4.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-IX-4.html


 

 
Inzet van onderwijs- en zorgmiddelen 
Om hun maatschappelijke opdracht uit te voeren, werken samenwerkingsverbanden en gemeenten 

intensief samen. Op het niveau van kinderen en jongeren is verbinding van onderwijs- en jeugdbeleid 

cruciaal om hen passend onderwijs met de best passende ondersteuning te bieden. Op dit moment 

wordt de inzet van zorgmiddelen in onderwijs en de inzet van onderwijsmiddelen in zorg 

onvoldoende gefaciliteerd door wet- en regelgeving. Dat heeft directe gevolgen voor de integraliteit 

van beleid op lokaal en regionaal niveau. Dit kan betekenen dat de tekorten binnen het jeugddomein 

druk leggen op het budget van de samenwerkingsverbanden. De omgekeerde situatie is ook 

mogelijk. 

 
Vereenvoudiging bekostiging 
Scholen voor basis- en gespecialiseerd onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 een basisbedrag per 

school en per leerling. Zij krijgen niet langer aparte budgetten voor personeel en materieel. 

Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden (dit was al zo sinds 2006 – lumpsum). 

Ook wordt het hele bedrag vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld. De vereenvoudiging van 

de lumpsumbekostiging wordt landelijk budgetneutraal ingevoerd; op het niveau van de 

schoolbesturen treden echter wel zogenaamde herverdeeleffecten op. Voor de eerste drie jaren is er 

een overgangsregeling zodat besturen de tijd krijgen om hun uitgaven aan te passen aan de nieuwe 

financiële situatie. 

 
Vangnetbepaling 
In de aangepaste (vereenvoudiging) wet staat dat Samenwerkingsverbanden een vangnetbepaling 

voor aanvullende bekostiging in hun ondersteuningsplan dienen op te nemen. 

Deze vangnetbepaling is er voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs (go-scholen) die te maken 

krijgen met een meer dan gemiddelde toename in het aantal leerlingen tussen 1 februari en 1 juni 

(voorafgaand aan het te bekostigen kalenderjaar). 

Er is een landelijke vangnetbepaling (handreiking) beschikbaar gesteld via het Steunpunt Passend 

Onderwijs. 

 
Veelheid aan ‘losse’ regelingen als gevolg van de verbeteraanpak passend onderwijs 
Om een aantal maatregelen uit de verbeteraanpak passend onderwijs te realiseren, ontvangen 

samenwerkingsverbanden nog aanvullende middelen, bijvoorbeeld voor de inrichting van een ouder- 

en jeugdsteunpunt (incidenteel in 2022). 

 

Sturing op inhoud versus sturing op financiën 
De begroting van samenwerkingsverbanden wordt ingericht om de wettelijke en maatschappelijke 

opdracht zo goed mogelijk uit te voeren: zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijs- en 

ondersteuningsvoorzieningen om voor ieder kind en iedere jongere een doorlopende school- en 

ontwikkelingslijn te realiseren. Die opgave is per definitie ‘horizontaal’, dat wil zeggen alleen 

uitvoerbaar door vanuit een krachtig netwerk voor de jeugd samen op te trekken. Dat vraagt zowel 

op inhoud als op financiën om ruimte zodat middelen zo integraal mogelijk ingezet kunnen worden. 

Door de maatregelen die het rijk heeft genomen op financieel beheer van samenwerkingsverbanden, 

in combinatie met de wijziging van financieel beleid, is de druk voor samenwerkingsverbanden op de 

begroting zelf en op de uitvoerbaarheid daarvan toegenomen. Samenwerkingsverbanden zien zich 



 

geconfronteerd met enerzijds de opdracht om hun vermogen af te bouwen tot de afgesproken 

maximum norm, terwijl zij tegelijkertijd extra middelen ontvangen van het rijk die snel, doelmatig en 

rechtmatig moeten worden besteed en in het financiële verkeer met belanghebbenden 

(schoolbesturen, scholen) aan een ander betaalritme en nieuwe uitvoeringseisen moeten voldoen. 

De begroting van het samenwerkingsverband moet tegen deze achtergrond worden gelezen en 

geduid. 

  



 

3. Samenvatting - begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027 
 

De totale baten in 2023 bedragen naar verwachting ruim € 12,8 mln. op basis van een leerlingaantal 

van 1 februari 2022. Dit is een aanzienlijke toename t.o.v. de begrote baten voor 2022 (+ 32%). 

Hiervoor zijn een aantal redenen: 

 De forse indexering van de bekostiging met 13% (onderwijsakkoord en loonbijstelling 2022); 

 De vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023. Deze stelselwijziging houdt onder 

andere in dat het sbo op eenzelfde wijze zal worden bekostigd als het so: het swv ontvangt de 

ondersteuningsbekostiging (onderdeel bekostiging lichte ondersteuning) en draagt deze 

vervolgens af op basis van het aantal afgegeven tlv’s.  

De vereenvoudiging is voor de sector, dus op macroniveau budgetneutraal. De wijziging van de 

teldatum van 1 oktober naar 1 februari heeft geen consequenties voor de baten omdat het 

toegekende bedrag per leerling overeenkomstig naar beneden is bijgesteld.  

 

Van de beschikbare bruto baten moeten in de eerste plaats de wettelijk verplichte afdrachten aan 

sbo en so bekostigd worden. Dit betreft in 2023 een bedrag van ongeveer € 7,5 mln. (59 %).  

Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan in 2022 als gevolg van de vereenvoudiging3 van de bekostiging: 

voorheen ontvingen de sbo scholen de ondersteuningsbekostiging direct en vulde het swv aan 

wanneer er sprake was van een deelname hoger dan 2%. Met ingang van 1 januari 2023 ontvangt het 

swv de ondersteuningsbekostiging en draagt deze af aan de sbo scholen op basis van afgegeven tlv’s. 

Deze werkwijze is gelijk aan die voor het so. 

 

Er resteert dan een bedrag voor het uitvoeren van het ondersteuningsplan van € 5,3 mln. Omdat er 

ultimo 2022 nog sprake is van een (mogelijk) bovenmatige reserve, wordt in 2023 een bedrag van € 

495 K en in 2024 een bedrag van € 50 K extra ingezet. Totaal wordt in 2023 € 5.878 K besteed via 9 

programmalijnen.  

  

                                                           
3 Zie ook hoofdstuk 8 voor een nadere toelichting. 



 

Daarmee kent de jaarbegroting de volgende structuur en uitkomst.  

 

Tabel 1 – Samenvatting begroting (met vergelijking 2022) 

 

x € 1.000 2022 % 2023 % 

reguliere rijksbijdragen 9.587 99,0% 12.778 99,9% 

overige baten en subsidies 94 1,0% 8 0,1% 

totale baten 9.681 100,0% 12.786 100,0% 

afdracht sbo (via DUO) 206 2,1% 2.047 16,0% 

afdracht so (via DUO) 4.972 51,4% 5.471 42,8% 

totale verplichte afdrachten 5.177 53,5% 7.518 58,8% 

beschikbaar voor ondersteuningsplan (programma's) 4.503 46,5% 5.268 41,2% 

Programma 1 Basis Ondersteuning 2.492 25,7% 2.653 20,7% 

Programma 2 Aanvullende Ondersteuning 1.367 14,1% 1.526 11,9% 

Programma 3 Arrangementen 281 2,9% 443 3,5% 

Programma 4 Hoogbegaafde lln 193 2,0% 133 1,0% 

Programma 5 Professionalisering 25 0,3% 150 1,2% 

Programma 6 Ouder en Kind 20 0,2% 57 0,4% 

Programma 7 Bestuur en Organisatie 541 5,6% 642 5,0% 

Programma 8 Knelpunten 15 0,2% 15 0,1% 

Programma 9 Innovatiebudget 540 5,6% 145 1,1% 

subtotaal programma's 5.474 56,5% 5.763 45,1% 

resultaat -971 -10,0% -496 -3,9% 

 

De jaarbegroting 2023 sluit met een tekort van € 496 K. Dit resultaat komt ten laste van de algemene 

reserve. 

 

De verplichte afdrachten en programma’s zijn communicerende vaten. Naarmate de verplichte 

afdrachten hoger zijn, resteert minder voor de inzet via de programma’s van het swv en vice versa.  

De afgelopen jaren zien we in de doorverwijzingen een absolute (so) en relatieve (so en sbo) 

toename (hoofdstuk 5). Hiermee komt het budget voor de programma’s zichtbaar onder druk te 

staan. In deze begroting is een ambitie opgenomen om de deelname sbo en so terug te brengen. In 

de jaren 2022 en 2023 zal fors worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van meer inclusieve 

arrangementen in het reguliere bao en in een kanteling van de aanvullende ondersteuning. Wanneer 

de ambitie gerealiseerd wordt, ontstaat er financiële ruimte waarmee de reguliere scholen 

inclusiever onderwijs kunnen bieden. 

 

Dit is in deze begroting (nog) niet zichtbaar gemaakt in programma 1 (basisondersteuning). In 

programma 9 is een toenemende beleidsruimte zichtbaar, met name vanaf 2025, als gevolg van de 

geprognosticeerde daling van de deelname aan het sbo en so.  

Deze beleidsruimte wordt alleen realiteit wanneer de trend van stijgende instroom in het 

gespecialiseerd onderwijs doorbroken wordt. Sterker: als dat niet lukt, verdwijnt de 

bestedingsruimte van het swv om beleidsrijk middelen in te zetten en is het niet ondenkbaar dat er 

consequenties zijn voor het nu opgenomen bedrag dat besteed kan worden aan de 

basisondersteuning op de reguliere basisscholen. 



 

Het swv zal in het jaarverslag (continuïteitsparagraaf) dit risico benoemen en zichtbaar maken wat de 

impact van verschillende leerlingscenario’s is op de beschikbare middelen.  

 

Verreweg de meeste programmamiddelen worden ingezet via programma 1 – de basisondersteuning 

op de reguliere scholen. Dit concretiseert het beleid van het swv om de middelen in, dan wel zo 

dichtbij als mogelijk, het primair proces op de scholen in te zetten. Dit is de uitwerking van de in het 

ondersteuningsplan gemaakte principiële keus voor het schoolverdelingsmodel.  

De inhoud van de 9 programmalijnen wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 6.  

 

Naast de reguliere begroting heeft het swv de opdracht gekregen om bovenmatige reserves zo snel 

mogelijk af te bouwen. De bovenmatige reserve is in 2022 substantieel teruggedrongen (verwacht 

resultaat -/- € 500 K), maar minder dan begroot. Dat is echter een goede zaak omdat in de begroting 

2022 rekening was gehouden met een te hoge bovenmatige reserve4. Daarnaast hebben de indexatie 

van de baten (+ 13% in 2022) en de structurele extra baten (btw compensatie) ertoe geleid dat het 

deel van de algemene reserve dat als bovenmatig wordt aangemerkt, aanzienlijk lager is. Met een 

jaarresultaat in 2022 van circa € 500 K en een begrote, beleidsrijke inzet in 2023 van € 495 K wordt 

de in het sectorplan gestelde deadline (geen bovenmatige reserve meer per ultimo 2023) bijna 

gehaald. Ten behoeve van de beleidsruimte in 2024 (programma 9) is ervoor gekozen een klein deel 

van de bovenmatige reserve pas in dat jaar in te zetten. 

Na het afbouwen van de reserves, dienen baten en lasten van het swv in balans te zijn.  

In onderstaande meerjarenbegroting is dat zichtbaar (2025 en verder). 

 

In de meerjarenbegroting is budget gereserveerd voor het continueren van inmiddels ingezette 

nieuwe inclusieve initiatieven. Daarnaast is beleidsruimte opgenomen voor het realiseren van beleid 

dat de komende maanden ontwikkeld wordt in het Ondersteuningsplan 2023-2027. 

 

                                                           
4 Deze was gebaseerd op een onjuiste eindejaarverwachting 2021: het resultaat was -/- € 74 K terwijl in de begroting nog was 

uitgegaan van +/+ € 300 K. 
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Meerjarenperspectief 
 

MEERJARENBEGROTING KALENDERJAAR 0 0 0

versie 15 september 2022

Baten
goedgekeurde 

begroting 2022
2023 2024 2025 2026 2027

lichte ondersteuning 2.993.967 5.298.767 5.310.984 5.327.952 5.327.952 5.336.436

zware ondersteuning 6.565.990 7.451.566 7.468.389 7.484.744 7.479.137 7.483.810

regeling schoolmaatschappelijk werk 27.035 27.428 27.428 27.428 27.428 27.428

overige baten 0 0 0 0 0

geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan 93.681 8.150 19.500 11.350 0 0

Totaal baten 9.680.673 12.785.910 12.826.300 12.851.474 12.834.516 12.847.673

Verplichte afdrachten
goedgekeurde 

begroting 2022
2023 2024 2025 2026 2027

afdracht sbo 205.536 2.047.077 2.047.077 2.002.850 1.927.033 1.832.261

afdracht so 4.971.941 5.471.179 5.369.474 5.136.142 4.932.732 4.729.321

totaal afdrachten 5.177.477 7.518.257 7.416.551 7.138.993 6.859.764 6.561.582

beleidsruimte: 4.503.196 5.267.654 5.409.749 5.712.481 5.974.752 6.286.092

Programma 1 Basis Ondersteuning 2.491.544 2.652.810 2.628.750 2.637.000 2.637.000 2.641.125

Programma 2 Aanvullende Ondersteuning 1.367.150 1.525.529 1.388.387 1.388.387 1.388.387 1.388.387

Programma 3 Arrangementen 280.900 442.760 417.760 417.760 417.760 417.760

Programma 4 Hoogbegaafde lln 193.410 133.000 98.000 98.000 98.000 98.000

Programma 5 Professionalisering 25.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Programma 6 Ouder en Kind 20.000 56.880 36.880 36.880 36.880 36.880

Programma 7 Bestuur en Organisatie 541.250 642.292 612.292 612.292 612.292 612.292

Programma 8 Knelpunten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Programma 9 Innovatiebudget 540.000 145.000 215.000 450.000 700.000 1.000.000

totaal programma's 5.474.254 # 5.763.271 5.462.069 5.705.319 5.955.319 6.259.444

Totaal lasten 10.651.731 # 13.281.528 # 12.878.621 # 12.844.312 # 12.815.084 # 12.821.026

Resultaat -971.058 -495.618 -52.321 7.162 19.432 26.647

filter van tot:
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4. Uitgangspunten voor de begroting 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van deze (meerjaren)begroting. 

De definitieve leerlingaantal op 1 februari 2022 zoals gepubliceerd door DUO (dashboard) 
 De toekomstige leerlingaantallen 2023-2026 zijn geraamd door het managementteam het swv 

met inachtneming van de beschikbare prognoses van de vijf gemeenten5.  

 De baten schoolmaatschappelijk werk zijn opgenomen conform de beschikking 2022 waarbij dus 

wordt aangenomen dat de achterstandsscores van de reguliere scholen in het swv gelijk blijven. 

De omvang van dit deelbudget is zo beperkt dat het swv hiervoor geen specifiek beleid 

ontwikkelt.  

 Voor doorbetalingen aan de schoolbesturen bao 2023 in het kader van de programmalijnen is 

voor de eerste zeven maanden de 1 oktobertelling 2021 gehanteerd. Vanaf 1 augustus 2023 

wordt de 1 februari telling t-1 gehanteerd, in lijn met de vereenvoudigde bekostiging. 

 De begroting is opgesteld op basis van de meest recente bekostigingsinformatie6. 

 

Gedurende het begrotingsproces zijn hier verdere uitgangspunten aan toegevoegd. 

 Er wordt ingezet op een daling van het aantal leerlingen in het sbo en het so. 

 De vaste doorbetalingen aan de scholen, bijvoorbeeld voor basisondersteuning, worden over het 

algemeen ingezet ten behoeve van personeel. Daarom worden deze doorbetalingen in het 

najaar, conform de loonbijstelling7 van de rijks bekostiging geïndexeerd en volgt een nabetaling. 

In het verleden is het niet doorbetalen van deze indexatie een belangrijke oorzaak geweest van 

de vermogenstoename.  

 In de vastgestelde begroting 2021 is het bedrag per leerling voor basisondersteuning 

(programma 1) vastgesteld op € 165,- per leerling in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 

o.b.v. de 1 oktobertelling (t-1). Met ingang van 1 augustus 2023 zou dit bedrag worden 

teruggebracht naar € 144,18. In aansluiting op de vereenvoudiging van de bekostiging en ten 

behoeve van de gelijkmatige en continue ondersteuning van de reguliere scholen, is in deze 

begroting uitgegaan van een bijdrage van € 165,- per leerling o.b.v. de (hogere) 1 februaritelling 

t-1. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met de loonbijstelling, voor het eerst in september 2023. 

Deze loonbijstelling wordt met terugwerkende kracht (vanaf januari) toegepast. Indien de 

begroting het toelaat, wat vooral afhankelijk is van het behalen van de ambitie de deelname aan 

sbo en so te laten dalen, zal het bedrag per leerling in de toekomst worden verhoogd (dus meer 

dan met alleen de loonbijstelling).  

 De in het verleden opgebouwde bovenmatige reserve wordt ingezet als impuls (cf. 

bestedingsplan) De reguliere (meerjaren) begroting is sluitend.  

 Het swv financiert geen activiteiten ten behoeve van het taalonderwijs aan nieuwkomers (NT2, 

vliegende brigade en arrangementen taalklas) in overeenstemming met de aanwijzingen van het 

Ministerie van OCW en de ruime toekenning hiervoor aan het reguliere bao. 

  

                                                           
5 Teylingen, Lisse, Hillegom, Katwijk en Noordwijk. 
6 Regeling bekostiging WPO en WEC 2023. Staatscourant 27684 van 20 oktober 2022. 
7 De indexatie bestaat uit een loonbijstelling (toegepast op het loongevoelige deel van de bekostiging) en een prijsbijstelling 

(toegepast op het prijsgevoelige deel van de bekostiging). Alleen de loonbijstelling wordt doorgegeven aan de scholen. 



 

5. Leerlingaantallen 
Onderstaande tabellen geven inzicht in de ontwikkeling van de leerlingaantallen die ten grondslag 

liggen aan deze begroting. Deze zijn tot stand gekomen zoals aangegeven in hoofdstuk 4.  

 

Leerlingenaantallen spelen een cruciale rol in de begroting, namelijk op drie plaatsen: 

 de baten: deze zijn gebaseerd op het aantal leerlingen bao en sbo op de teldatum 1 februari 
2022 en de prognose voor de komende jaren. 

 de verplichte afdrachten aan sbo en so: deze zijn gebaseerd op het aantal leerlingen sbo en so 
met een tlv van het swv op de teldatum 1 februari 2022 en de prognose voor de komende jaren8. 

 

Het leerlingaantal in het swv lijkt, na een aantal jaren van krimp, te stabiliseren en zelfs licht te 

groeien. De instroom van met name leerlingen uit Oekraïne en de nieuwbouw in verschillende 

gemeenten spelen hierbij een rol. Bij het maken van de prognose is gebruik gemaakt van de 

Pronexus leerlingprognoses van de vijf gemeenten waar het swv bij betrokken is. 

 

De deelname aan het sbo kent een vrij onvoorspelbaar verloop, met name door de onderinstroom, 

en is lager dan het landelijk gemiddeld. Het samenwerkingsverband zet zich in om de deelname aan 

het sbo de komende jaren te laten dalen door meer inclusie in het regulier basisonderwijs. 

In 2023 staat het in beeld brengen van de onderinstroom op de agenda van het swv (programma 9). 

  

De deelname aan het so ligt ruim boven het landelijk gemiddelde en is sinds de invoering van 

passend onderwijs, in tegenstelling tot de totale leerlingpopulatie, flink gegroeid (387 leerlingen op 1 

oktober 2021 – bij toepassing van het landelijk gemiddelde % zou dat 293 leerlingen zijn). Net als 

voor het sbo geldt hier dat onderinstroom aanzienlijk is. 

Ook hier stelt het bestuur van het samenwerkingsverband een ambitie en zal net als in 2022 in 2023 

vol inzetten op het laten dalen van de verwijzingen naar het so. Deze ambitie is een concretisering 

van de in het Ondersteuningsplan 2019-2023 opgenomen beleidsvoornemens (hoofdstuk 4).  

NB: De geplande daling is bescheiden, als deze afgezet wordt tegen landelijke benchmarkgegevens.

                                                           
8 Door de wijziging van de teldatum van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1 is er geen sprake meer van groeibekostiging aan sbo 

en so. Vanaf 2023 is er in het sbo sprake van landelijke tlv’s (net als in het so). Daarmee vervalt het bekostigen van 

grensverkeer. 
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Tabel 2: Ontwikkeling leerlingen bao en sbo, schoolgaand in het swv       

  1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021   1-2-2022 1-2-2023 1-2-2024 1-2-2025 1-2-2026 

bao 15.658 15.634 15.479 15.201 15.009   15.614 15.650 15.700 15.700 15.725 

sbo 334 355 325 320 328   332 332 317 305 290 

totaal 15.992 15.989 15.804 15.521 15.337   15.946 15.982 16.017 16.005 16.015 

index 100 100,0 98,8 97,1 95,9   100 100,2 100,4 100,4 100,4 

groei sbo* 23 11 2 15 4             

* op de peildatum 1 februari; niet meer van toepassing na vereenvoudiging bekostiging     

            

Tabel 3: Ontwikkeling tlv's sbo en deelname sbo*        

  1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021   1-2-2022 1-2-2023 1-2-2024 1-2-2025 1-2-2026 

sbo             324 324 317 305 290 

deelname % 2,05% 2,18% 2,01% 2,01% 2,09%   2,03% 2,03% 1,93% 1,86% 1,77% 

landelijk % 2,31% 2,39% 2,45% 2,46% 2,47%             

            

Tabel 4: Ontwikkeling tlv's so en deelname so*         

  1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021   1-2-2022 1-2-2023 1-2-2024 1-2-2025 1-2-2026 

so cat. 1 264 273 296 314 319   323 318 308 298 288 

so cat. 2 28 32 38 44 53   52 50 46 42 38 

so cat. 3 27 22 15 15 15   15 15 14 14 14 

totaal so 319 327 349 373 387   390 383 368 354 340 

groei so 10 26 14 8 3             

deelname % 1,96% 2,00% 2,16% 2,35% 2,46%   2,39% 2,34% 2,25% 2,16% 2,08% 

landelijk % 1,59% 1,65% 1,73% 1,77% 1,86%             

            
*deelname % berekening cf. Vensters: 
sbo: sbo gedeeld door (bao, sbo en so) 
so: so gedeeld door (bao, sbo en so)          
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6. Toelichting op de begroting  
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de baten, verplichte afdrachten, lasten per 

programma en andere aspecten van de begroting. Daarnaast wordt er in een recapitulatie van de 

personele inzet gegeven en wordt de investeringsbegroting gepresenteerd. 

  

6.1. Toelichting op de baten 
De baten van het swv komen van het Rijk en zijn een resultante van het aantal leerlingen (bao en 

sbo) op de scholen binnen het samenwerkingsverband op 1 februari t-1. 

Voor de berekening van de baten is de Eerste regeling bekostiging WPO en WEC 2023 (publicatie 20 

oktober 2022) gebruikt. In september 2023 volgt de definitieve regeling hetgeen zal leiden tot een 

nabetaling als gevolg van indexatie (loonbijstelling 2023). Deze wordt niet begroot omdat een stijging 

van de lasten (de cao aanpassing die volgt op de beschikbare loonruimte/indexatie) aan de 

lastenkant eveneens niet wordt begroot. De indexatie zal dus zowel aan de baten- als lastenkant in 

de financiële rapportages en het jaarverslag een verklaarbare afwijking zijn op de begroting. 

 

Er is sprake van vier componenten: 

 Lichte ondersteuning; 
 Zware ondersteuning; 
 Schoolmaatschappelijk werk - op basis van de achterstandsscores van de scholen binnen het 

samenwerkingsverband. 
 Eventuele overige baten 

 

6.2. Toelichting op de verplichte afdrachten 
De verplichte afdrachten aan het so en sbo hebben een wettelijke basis en geen directe relatie met 

het beleid van het swv. Uiteraard heeft het beleid / de keuzes die het swv maakt wel een indirect 

effect op deze afdrachten (stijging/daling deelname so en sbo). 

 

De verplichte afdrachten (ondersteuningsbekostiging) aan het so en het sbo (telling 1 februari t-1) 

worden uitgevoerd door DUO. Het swv ontvangt derhalve netto baten op de bankrekening.  

 

Met de vereenvoudiging van de bekostiging wijzigt de manier van bekostigen van het sbo: voorheen 

ontvingen de sbo scholen de ondersteuningsbekostiging direct van DUO op basis van de zogenaamde 

2% regeling. De ondersteuningsbekostiging werd eventueel aangevuld door het swv indien het 

deelname percentage in het swv boven de 2% lag. Met ingang van 1 januari 2023 ontvangt het swv 

een hoger bedrag per leerling voor lichte ondersteuning en draagt ondersteuningsbekostiging af (via 

DUO) aan het sbo voor het aantal sbo leerlingen met een tlv van het swv. Deze systematiek is gelijk 

aan die voor het so. 

 

Met de vereenvoudiging van de bekostiging en de verschuiving van de teldatum van 1 oktober t-1 

naar 1 februari t-1 vervalt de toekenning van groeibekostiging op de peildatum. Het swv is echter 

wettelijk verplicht een zogenaamde vangnetbepaling in het ondersteuningsplan op te nemen: 

wanneer het aantal leerlingen op een school voor gespecialiseerd onderwijs (sbo en so) meer dan 

gemiddeld groeit tussen 1 februari en 1 juni voorafgaand aan het te bekostigen kalenderjaar, dan 

ontvangen deze scholen aanvullende bekostiging (basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging) 

van het swv. Het swv volgt in deze de handreiking van het Steunpunt passend onderwijs. In de 



 

begroting is geen bedrag opgenomen voor de vangnetregeling. Vooralsnog zijn er geen betrouwbare 

gegevens voor handen om meer dan evenredige groei vast te stellen9. Wel wordt de vangnetregeling 

genoemd in programma 2.  

 

6.3. Toelichting op de programmalijnen 
De directeur - bestuurder van het swv is budgethouder van alle begrotingsposten en 

verantwoordelijk voor realisatie van het begrote financieel resultaat. Afwijkingen worden 

gerapporteerd in de tussentijdse financiële kwartaalrapportages per programma en op totaal niveau. 

Onderschrijdingen op een post kunnen gebruikt worden om overschrijdingen op een andere post te 

compenseren wanneer de directeur-bestuurder daarvoor kiest. Zij zal dit toelichten in de tussentijdse 

rapportages. 

 

In hoofdstuk 7 van dit document wordt de vermogenspositie van het swv besproken. Het feit dat er 

bovenmatig vermogen is, betekent dat er een bestedingsplan is opgesteld en ingediend bij het 

Ministerie van OCW. Dit plan dient in de jaren 2021, 2022 en 2023 te worden uitgevoerd. Het 

bovenmatig vermogen bedroeg ultimo 2021 € 1.084 K (jaarrekening 2021).  

De verwachting is dat de (mogelijk) bovenmatige reserve aan de start van 2023 € 545 K zal bedragen. 

In 2023 zal bijna dit hele bedrag (€ 496 K) extra, dus bovenop op reguliere activiteiten van het swv, 

worden ingezet. In ieder programma (als tabel opgenomen in de bijlage, vanaf pagina 16) zijn de 

activiteiten en bijbehorende bedragen die deel uitmaken van het bestedingsplan bovenmatige 

reserve herkenbaar gemaakt met de kleur groen. Ook in de toelichting op de programma’s is de kleur 

groen gebruikt om deze zaken te belichten.  

 

Programma 1. Basisondersteuning € 2.653 K (incl. inzet bovenmatige reserve) 
De reguliere basisscholen in het samenwerkingsverband ontvangen een bedrag van € 165,00 voor 

het kalenderjaar 2023 o.b.v. 1 februari t-1. Dit bedrag zal worden geïndexeerd in september 2023 

(met terugwerkende kracht vanaf januari 2023) in overeenstemming met de loonbijstelling.  

 

Dit geld is bestemd voor de basisvoorzieningen in de school, zoals beschreven in het 

ondersteuningsplan. De schoolbesturen leggen in hun jaarverslag verantwoording af over de 

besteding van deze middelen. De schoolbesturen leggen eveneens inhoudelijke verantwoording af 

aan het swv. Deze doet jaarlijks een uitvraag.  

Voor de Samenwerkingsraad is in november 2022 een analyse beschikbaar gekomen met financiële 

en inhoudelijke gegevens over de besteding van de middelen voor de basisondersteuning in 

schooljaar 2021-2022. Ook in de toekomst zal de Samenwerkingsraad over de besteding van deze 

middelen worden geïnformeerd. 

 

Specifieke uitgaven in de basisondersteuning betreffen expertise-ondersteuning EED Dyslexie, 

Onderwijstransparant ten behoeve van overgang PO-VO en Perspectief op School. 

 

In meerjarenperspectief is het wenselijk om het bedrag per leerling voor de basisondersteuning te 

laten stijgen, om inclusiever onderwijs vorm te geven. Voorwaarde is dat het deelname percentage 

                                                           
9 DUO ontwikkelt een Kijkglas zodat alle partijen objectieve informatie ontvangen om eventuele meer dan evenredige groei 

met elkaar te verrekenen. Dit Kijkglas zou al op 1 oktober jl. beschikbaar zijn maar is vertraagd tot na de kerstvakantie 2022. 



 

sbo/so daalt. De financiële ruimte hiervoor is in het meerjarenperspectief voorlopig opgenomen in 

programma 9 (beleidsruimte). 

 

Inzet bovenmatige reserve € 30 K 

 In 2022 is het swv gestart met het werken met Perspectief op School voor het versterken van 
data gedreven werken. Er is een pilot uitgevoerd voor het onderzoek van de basisondersteuning. 
Voor 2023 is definitieve ingebruikname van Perspectief op School gepland. Daarvoor worden 
behalve licentiekosten nog incidentele uitgaven gepland i.v.m. de inrichting en implementatie 

 Het onderzoek in 2022 naar de basisondersteuning willen we vervolgen met het inzetten van 
collegiale visitatie. Hiervoor zijn advies- en trainingskosten te verwachten. 

 

Programma 2: Aanvullende ondersteuning € 1.526 K (incl. inzet bovenmatige reserve) 
Onderwijsondersteuning wordt ingehuurd bij AED. Onderwijsspecialisten zijn sinds het najaar van 

2022 in dienst bij het swv (voorheen OA/1801).  

In deze begroting wordt rekening gehouden met btw, ook wanneer dat nu nog niet in rekening wordt 

gebracht, omdat het swv hiervoor wel wordt gecompenseerd in de bekostiging. Het swv volgt in deze 

de adviezen van het Steunpunt passend onderwijs en de Vereniging Netwerk LPO. Op dit moment 

wordt door hen juridisch advies in gewonnen inzake het wel of niet van toepassing zijn van btw op de 

ingehuurde diensten. Met de AED is afgesproken om in gesprek te gaan als btw van toepassing zou 

zijn. De compensatie (ophoging bedrag per leerling voor zware ondersteuning) die het swv ontvangt 

is niet dekkend. 

 

Inzet bovenmatige reserve € 50 K 

 In 2022 zijn we gestart met het Samenwerken in kernen. De rol van kwartiermaker continueren 
we het gehele schooljaar 2022-2023 om te zorgen voor een goede start en borging. Vanaf 
schooljaar 2023-2024 moeten de kernen zo sterk staan dat zij zichzelf organiseren. 

 

Programma 3: Arrangementen (sbo so zorg) € 443 K (incl. inzet bovenmatige reserve) 
In dit programma zijn opgenomen: 

 kosten toelaatbaarheidscommissie; 
 de observatiefunctie; 
 diverse structurele verplichtingen in verband met bijzondere arrangementen en voorzieningen 

binnen en buiten de regio die essentieel zijn om vorm te geven aan het dekkend netwerk; 
 budget voor maatwerk in bijzondere situaties 

 

Het samenwerkingsverband heeft een subsidie “Wel in Ontwikkeling” ontvangen. Deze subsidie is 

bedoeld voor het realiseren van onderwijs voor thuiszitters en vrijgestelden. De subsidie zal besteed 

worden aan maatwerkarrangementen en aan partieel onderwijs op zorglocaties in de schooljaren 

2023-2024 en 2024-2025.  

 

Inzet bovenmatige reserve € 25 K 

 De observatiefunctie is in 2023 nog begroot maar zal daarna deel gaan uitmaken van de jonge 
kindgroep (programma 9). 

 

Programma 4: Hoogbegaafdheid € 133 K (incl. inzet bovenmatige reserve) 
Het gesubsidieerde (2019-2022) uitvoeringsprogramma HB is vanuit het perspectief van het swv in 

2022 afgerond. In 2023 zal een evaluatieonderzoek plaatsvinden. Middelen uit de (bovenmatige) 



 

reserve worden ingezet om nog 1 jaar de “landing” van de plusklassen, zonder deze financiële 

impuls, voor het reguliere onderwijs te verzachten. 

In 2023 wordt een inclusieve vorm van voltijds HB onderwijs gestart. In 2022 is hierop 

voorgefinancierd. Structurele financiering is opgenomen in de MJB. 

In samenwerking met swv Leiden en Rijnstreek is een arrangement voor dubbel-bijzondere kinderen 

opgezet (Over de grenzen). Op basis van evaluatie en ervaring verwacht het swv dit te continueren. 

Wel wordt gesprek gevoerd over de aanzienlijke kosten van dit arrangement.  

 

Inzet bovenmatige reserve € 70 K 

 Ondersteuning van borging niveau 2 plusklassen in de kernen, 8 plusklassen x 5.000 

 Evaluatieonderzoek  

 Begeleiding en expertondersteuning van voltijds HB-programma 

 
Programma 5: Professionalisering € 150 K (incl. inzet bovenmatige reserve) 
Het swv ambieert om haar expertisefunctie te versterken. Daarom wordt het programma 

Professionalisering uitgebouwd. Het samenwerken in kernen is een van de middelen om het 

expertisenetwerk te versterken. Daaraan zijn kosten verbonden. 

Een eenmalige impuls komt ten laste van de bovenmatige reserve: onderzoek naar behoeften aan 

professionalisering t.b.v. meer inclusief onderwijs en gewenste vormen van 

afstemming/samenwerking met de besturen (bijvoorbeeld in een digitale omgeving), het uitbouwen 

van de website van het swv met een expertisebank.  

Uit het onderzoek naar de basisondersteuning in 2022 en scherpere sturing op de vraag naar 

onderwijsondersteuning blijken meer collectieve tekorten. Dit betreft een verantwoordelijkheid van 

de besturen, maar uit de bovenmatige reserve plannen we een professionaliseringsoffensief op 

didactische differentiatie (maken van individuele leerlijnen) en omgang met lastig gedrag. 

 

Inzet bovenmatige reserve € 100 K 

 Behoeftenonderzoek 

 Impuls uitbreiding website met expertisebank/netwerk 

 Scholingsoffensief versterking basisondersteuning 

 

Programma 6: Ouders en kinderen € 57 K (incl. inzet bovenmatige reserve) 
In 2022 is de website beperkt aangepast en is via Vertellis?! bij ouders de vraag uitgezet wat zij 

zouden willen verwachten van het Oudersteunpunt. In 2023 richten we de communicatie via de 

website nog beter in (vormgeving, meer beeldtaal en infografics) en gaan we de steunfunctie 

ontwikkelen op basis van de input uit de Vertellis?!-uitvraag. 

 

Inzet bovenmatige reserve € 20 K 

 Communicatie 

 

Programma 7: Bestuur en organisatie € 643 K (incl. inzet bovenmatige reserve) 
In dit programma zijn met name de kosten voor de staande organisatie en governance van het swv 

opgenomen. De wijziging in de governancestructuur waarvoor de besturen kozen, leiden tot groei 

van lasten (bezoldiging directeur-bestuurder en honorering RvT). Omdat meer personeel in dienst is 

gekomen stijgen de vaste salarislasten, maar daalt de inhuur. Als gevolg van het in dienst nemen van 

medewerkers stijgen de overige personele lasten en de bureau- en ICT kosten. In 2023 zal het swv 



 

waarschijnlijk moeten verhuizen. Daarvoor zijn eenmalig kosten opgenomen. Het swv maakt, omdat 

het een kleine organisatie is, regelmatig gebruik van extern advies. Veelal is deze inzet te relateren 

aan de inhoudelijke programma’s, maar ten behoeve van bestuur en organisatie is ook gereserveerd 

voor advieskosten, o.a. in verband met ondersteuning van de bovenregionale samenwerking. 

 

De communicatie van het swv verdient een moderniseringsslag. Hiervoor is begroot uit de 

bovenmatige reserve. 

 

Inzet bovenmatige reserve € 35 K 

 Communicatie 

 

Programma 8: Knelpunten € 15 K 
Kosten voor eventueel beroep en bezwaar zijn hier begroot. 

 

Programma 9: Innovatiebudget € 145 K (incl. inzet bovenmatige reserve) 
Programma 9 was in de meerjarenbegroting 2022 een vertaling van het bestedingsplan en is nu 

omgewerkt naar een innovatieprogramma omdat in de realisatie 2022 bleek dat de lasten uit het 

bestedingsplan uiteindelijk veelal binnen de andere, reguliere programma’s werden geboekt. Denk 

bijvoorbeeld aan programma 3 voor Arrangementen en initiatieven inclusiever onderwijs. In 

programma 9 zijn nu activiteiten opgenomen in het kader van innovatie. Omdat het swv momenteel 

werkt aan een nieuw Ondersteuningsplan 2023-2027 is beleidsruimte gereserveerd voor nog te 

ontwikkelen beleid. In het meerjarenperspectief loopt deze ruimte fors op. Deze toename zal alleen 

gerealiseerd worden wanneer de deelname aan het sbo en so daadwerkelijk daalt zoals gepland.  

Naar verwachting zal een deel van deze beleidsruimte dan nodig zijn voor alternatieve 

arrangementen (symbiose, klas in school, individuele arrangementen). Tevens is dit de ruimte om 

evt. het bedrag per leerling voor de basisondersteuning te verhogen (programma 1). 

 

Inzet bovenmatige reserve € 145 K 

 Jonge kind groep – IKC Katwijk 

 Terugkeer van het sbo/so naar regulier 

 In beeld brengen onderinstroom 

 Beleidsruimte ondersteuningsplan 2023-2027 

 

  



 

6.4. Samenvatting personele inzet  
Het swv maakt bij een aantal programma’s gebruik van personele inzet. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt naar: 

 Eigen personeel – dit personeel is in dienst van het swv. Voor dit personeel heeft het swv de 

reguliere werkgeversverplichtingen. Voor 2023 is bijna 7 FTE begroot (2022: 4,0) 

 Externe inhuur – personen die niet in dienst zijn en niet zijn gedetacheerd vanuit een 

schoolbestuur of swv. Voor 2023 is € 1.224 K begroot (2022: € 1.426 K, na indexatie € € 

1.611) 

De verschuiving tussen de twee categorieën is zoals gepland.  

 

Tabel 6: personele inzet 2023 

 

vorm functie FTE/€ programma's 

In dienst directeur-bestuurder 0,8 B&O 

  zorgmanager 1 Aanv. O en B&O 

  mgt. ondersteuner 0,626 B&O 

  onderwijsspecialist TLC 0,1628 Arrangementen 

  ondersteuner TLC 0,4 Arrangementen 

  voorzitter TLC 0,15 Arrangementen 

  routebegeleider, ontwikkelaar steunpunt O&K 0,6 
Arrangementen en 
Steunpunt 

  beleidsmedewerker 0,8 Aanv. ondersteuning 

  onderwijsspecialisten 2,4 Aanv. ondersteuning 

totaal 
FTE 

  6,94   

        

Inhuur   x € 1.000   

AED onderwijsondersteuners € 1.107 Aanv. ondersteuning 

OA/1801 onderwijsspecialisten € 15   

OA/1801 2e deskundige TLC € 17 Arrangementen 

ICTotaal functionaris gegevensbescherming € 4 B&O 

Infinite F controller € 30 B&O 

Praktiek kwartiermaker  € 50 B&O 

        

totaal €   € 1.224   

 

6.5. Investeringen 

Er wordt een stelpost opgenomen voor meubilair in verband met de verhuizing naar een andere 

kantoorlocatie eind 2022. 

De overige investeringen betreffen vervangingen. De afschrijvingskosten blijven de komende jaren 

nagenoeg gelijk.  

  



 

7. Het vermogen 
7.1. Generieke situatieschets 

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 ziet de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) dat 

onderwijsinstellingen gezamenlijk meer ontvangen dan ze uitgeven waardoor het eigen vermogen 

ieder jaar blijft oplopen. Vanaf de oprichting van de swv-en passend onderwijs, zijn de reserves van 

deze verbanden gegroeid naar € 184 mln. (ultimo 2019, PO en VO samen) hetgeen betekent dat deze 

organisaties rijksmiddelen hebben ontvangen die niet zijn uitgegeven aan het doel waarvoor ze zijn 

bedoeld.  

 

Hoeveel eigen vermogen heeft een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig voor een gezonde 

bedrijfsvoering, en wanneer is het mogelijk te veel? Om daar een indicatie voor te hebben, hanteert 

de IvhO vanaf 2020 de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’10. De 

signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen vermogen. 

Voor samenwerkingsverbanden is de formule: 

 

3,5 % van de totale bruto baten, maar minimaal een risicobuffer van € 250.000. 

 

De IvhO ontleedt het beschikbare vermogen dus niet maar past een generieke berekening toe. 

 

7.2. Sectorplan 
Nadere analyse van de reserves van de 151 samenwerkingsverbanden (2019) laat zien dat ze bijna 

allemaal bovenmatige reserves aanhouden. Toenmalig minister van OCW Arie Slob heeft op verzoek 

van de Tweede Kamer de sector11 gevraagd om een gezamenlijk plan, waarin staat beschreven hoe 

de reserves (ver)snel(d) en doelmatig zullen worden verminderd.  

 

Een van de eisen die de minister stelde aan het sectorplan is dat elk samenwerkingsverband uiterlijk 

1 mei 2021 een eigen plan indient, in lijn met de uitgangspunten van het gezamenlijke plan, om de 

reserves te verlagen.  

 

Het swv heeft conform de eis van de minister een plan ingediend. 

 

Een eerste monitor, gepresenteerd aan de demissionair Minister van OCW begin september 2021, 

liet zien dat in 2020 een goede eerste stap is gezet: de bovenmatige reserves zijn geslonken met ruim 

€ 25 mln. de tweede en derde monitor (2022) laten beide zien dat de bovenmatige reserves 

weliswaar worden afgebouwd maar minder snel dan in het sectorplan was afgesproken. Daarnaast is 

er een toenemend aantal swv-en dat eind 2023 verwacht nog een (mogelijk) bovenmatige reserve te 

hebben. 

 

                                                           
10 Kamerbrief over signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen, 29 juni 

2020 
11 De besturen van de 151 samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo zijn niet gezamenlijk georganiseerd. Daarom 

hebben vier organisaties (PO-Raad, VO-raad, Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en Netwerk LPO) besloten gezamenlijk 

verantwoording te nemen voor het opstellen van het door de minister gevraagde gezamenlijke plan en het stimuleren tot en 

monitoren van de uitvoering. Het sectorplan is o.a. te vinden op de site van de PO-Raad. 



 

7.3. Reservepositie van dit swv 
 

Tabel 7: Bovenmatige reserve 

 

Bedragen x € 1.000 Ultimo 
2018 

Ultimo 
2019 

Ultimo 
2020 

Ultimo 
2021 

Prognose 
ultimo 
2022* 

Eigen vermogen 1.207 1.292 1.511 1.436 936 

Bruto baten (vóór verplichte afdrachten) 9.227 9.475 9.966 10.053 11.162 

Eigen vermogen als % van de totale bruto baten 13% 14% 15% 14% 8% 

Signaleringswaarde IvhO (max. 3,5%) 323 332 349 352 391 

Bovenmatig vermogen (t.o.v. signaleringswaarde) 884 960 1.162 1.084 545 

* op basis van een verwacht resultaat 2022 van -/- € 500 K    
 

In deze tabel is te zien dat, in tegenstelling tot de sector als geheel, dit samenwerkingsverband t/m 

2021 het bovenmatige vermogen nauwelijks heeft weten af te bouwen. Het eigen vermogen nam in 

2020 toe (+ € 202 K). In 2021 werd slechts € 78 K afgebouwd (€ 1.162 K minus € 1.084 K).  

 

In de begroting 2022 is het bestedingsplan herijkt: inzet van een bovenmatige reserve van € 1.452 K 

gedurende twee jaar. In het voorjaar van 2022 bleek echter dat het plan was gebaseerd op een 

onjuist resultaat voor 2021. Daarom moest het plan opnieuw worden bijgesteld, een verlaging in 

2022 met € 220 K (bestuursvergadering 13 juni 2022). 

 

In 2022 is voortvarend aan de slag gegaan met de inzet van de bovenmatige reserves. Dat is deels 

gelukt, ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder dat moest gebeuren. De belangrijkste 

redenen voor het niet volledig uitvoeren van het plan: 

 de sluiting van scholen in de eerste maanden van 2022 als gevolg van de coronapandemie 
waardoor scholen minder mogelijkheden hadden om met de initiatieven van de 
samenwerkingsverbanden aan de slag te gaan; 

 de extra financiële middelen (NPO) in de sector maakten het extra uitdagend om de middelen 
vanuit het samenwerkingsverband in te zetten en ook nog eens doelmatig te besteden; 

 het personeelstekort in de sector, waardoor niet altijd uitvoering kon worden gegeven aan 
plannen. 

 

Door de forse toename van de bruto baten, als gevolg van de extra middelen én de forse indexatie is 

de signaleringswaarde omhoog gegaan en daarmee de bovenmatige reserve naar beneden.  

De verwachte bovenmatige reserve ultimo 2022 is € 545 K. In de begroting 2023 (en voor een klein 

deel, € 50 K in 2024) zullen deze middelen worden ingezet, zodanig dat baten en lasten daarna 

duurzaam in balans zullen zijn. Daarbij hoort het doorgeven van de jaarlijkse loonbijstelling van de 

bekostiging aan de partners/instanties waar de cao po wordt toegepast.  

 

  



 

8. Vereenvoudiging bekostiging  
 

De vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs, waar de bekostiging van 

samenwerkingsverbanden deel van uit maakt, heeft consequenties voor swv-en. Dit zijn de 

belangrijkste:  

 
Alle rijks bekostiging wordt beschikt per kalenderjaar. 

De oude bekostiging wordt voor een groot deel per schooljaar beschikt hetgeen strijdig is met de 

begrotings- en verantwoordingscyclus (jaarrekening). 

 
De teldatum wordt 1 februari t-1;  

De teldatum (1 oktober) is naar voren gehaald. Een belangrijk voordeel is dat de basis voor het 

berekenen van de inkomsten in de begroting (baten en verplichte afdrachten) al omstreeks mei 

bekend is. Dit komt het begrotingsproces ten goede. Helaas is de aanlevering van gegevens door 

DUO in 2022 zeer problematisch waardoor dit voordeel (nog) niet wordt gevoeld. 

Teldatum 1 februari 2022 bepaalt de sbo en so afdracht in kalenderjaar 2023. 

 

Peildatum tussentijdse groei sbo en so vervalt 

De groeibekostiging die het swv moet betalen is verleden tijd. 1 februari 2022 was de laatste 

peildatum, bepalend voor de groei bekostiging voor aug-dec 2022.  

In het ondersteuningsplan wordt een vangnetbepaling opgenomen voor eventuele bovenmatige 

groei in het sbo en so om schrijnende situaties te voorkomen. Het swv volgt in deze het advies 

(handreiking en tool) van het Steunpunt passend onderwijs. 

 

DUO gaat tlv’s sbo registreren en verrekenen 

De werkwijze wordt gelijk aan die voor het so: de tlv wordt bekostigd door het swv dat de eerste tlv 

afgeeft. Dit heeft twee voordelen: de bekostiging wordt automatisch door DUO verrekend, dit geeft 

voor het swv minder werk én het grensverkeer is verleden tijd. 

 

De berekeningen laten zien dat de vereenvoudiging van de bekostiging geen grote financiële 

consequenties zal hebben voor de samenwerkingsverbanden. De herverdeeleffecten vinden vooral 

plaats in het reguliere basisonderwijs. De herverdeeleffecten daar zorgen wel voor wijzigingen in de 

financiële positie van schoolbesturen binnen de samenwerkingsverbanden. Meer inkomsten geeft 

scholen meer ruimte om goede basisondersteuning te regelen / te versterken, terwijl minder 

inkomsten de ondersteuningsstructuur op scholen onder druk kan zetten. 
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Bijlage – Programma’s 
 

 
    

Programma 1 Basis Ondersteuning

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Overdracht € 165 per ll (teldatum 1 feb t-1) 5030             2.472.044 2.576.310       2.582.250       2.590.500       2.590.500       2.594.625       

subtotaal 2.472.044 2.576.310 2.582.250 2.590.500 2.590.500 2.594.625

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Roelfsema borging dyslexiebeleid 4474                      7.000 8.000               8.000               8.000               8.000               8.000               

subtotaal 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

OT onderwijskundig rapport PO-VO 4444                   12.500 13.500             13.500             13.500             13.500             13.500             

Perspectief op school structureel 25.000             25.000             25.000             25.000             25.000             

Perspectief op school incidenteel 15.000             

Advies en training ivm collegiale visitatie (Sardes of andere partij) 15.000             

subtotaal 12.500 68.500 38.500 38.500 38.500 38.500

Totale lasten Programma 1 Basis Ondersteuning 2.491.544 2.652.810 2.628.750 2.637.000 2.637.000 2.641.125



 

Programma 2 Aanvullende Ondersteuning

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Vangnetregeling so - in risicoparagraaf

Vangnetregeling sbo - in risicoparagraaf

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Zorgmanager 3010                   56.500 

Personeel in dienst 3010 368.860           368.860           368.860           368.860           368.860           

Onderwijsadvies/MEE 3200                 449.000 -                    -                    -                    -                    

Onderwijsondersteuners AED 3205                 319.200 1.106.669       1.019.527       1.019.527       1.019.527       1.019.527       

Aloysius 3204                 542.450 

Praktiek mgt support kwartiermaker werken in kernen 3200 50.000             

subtotaal 1.367.150 1.525.529 1.388.387 1.388.387 1.388.387 1.388.387

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Totale lasten Programma 2 Aanvullende Ondersteuning 1.367.150 1.525.529 1.388.387 1.388.387 1.388.387 1.388.387
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Programma 3 Arrangementen

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

5080                   30.000 

Observatiefunctie 25.000             -                    -                    -                    

Garantiebekostiging LBS 5086                   35.000 35.000             35.000             35.000             35.000             35.000             

Kansklas LBS 5086                   65.000 65.000             65.000             65.000             65.000             65.000             

Leerkracht op de fiets 27.000             27.000             27.000             27.000             27.000             

Orion volumebekostiging 23.000             23.000             23.000             23.000             23.000             

Individueel maatwerk 30.000             30.000             30.000             30.000             30.000             

Blijf op school 56.000             56.000             56.000             56.000             56.000             

-                    -                    -                    -                    

Onderwijs op zorglocatie (Zeester) 20.000             20.000             20.000             20.000             20.000             

Klas in school Voorhout 85.000             85.000             85.000             85.000             85.000             

-                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    

subtotaal 130.000 366.000 341.000 341.000 341.000 341.000

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ondersteuner TLC 3010                   35.900 

Inhuur deskundige TLC (OA/1801) 3200                   50.000 17.000             17.000             17.000             17.000             17.000             

Personeel in dienst 59.760             59.760             59.760             59.760             59.760             

subtotaal 85.900 76.760 76.760 76.760 76.760 76.760

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Vertellis naar pr. 6 4443                   16.000 

Observatiefunctie Aloysius 4476                   25.000 -                    -                    -                    -                    

Onderwijs op andere locatie (LKOG) 4485                   24.000 -                    -                    -                    -                    

subtotaal 65.000 0 0 0 0 0

Totale lasten Programma 3 Arrangementen 280.900 442.760 417.760 417.760 417.760 417.760

Baten: dekking uit geoormerkte subsidies en bijdragen

Overige overheidsbijdragen en - subsidiesGrootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Wel in ontwikkeling 2 schooljaren 8.150               19.500             11.350             

subtotaal 0 8.150 19.500 11.350 0 0
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Programma 4 Hoogbegaafde lln

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PROO Leiden, vv  + 2 lln over de grenzen (Anne Frankschool)5080                   18.000 38.000             38.000             38.000             38.000             38.000             

Uitvoeringsprogramma 4478                 164.000 

Niveau 3 - voltijds HB progr. 25.000             50.000             50.000             50.000             50.000             

Bijdrage swv niv 2 € 5.000 per plusklas per kern 40.000             

subtotaal 182.000 103.000 88.000 88.000 88.000 88.000

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

OA/1801 Begeleiding opbouw voltijds 3200 15.000             

Inhuur expertise 10.000             10.000             10.000             10.000             

subtotaal 0 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

OOG Inschool projectonderst. (uitvoeringsprogr.) 4479                   11.410 

evaluatie opbrengst subsidie, zorgpunten borging 15.000             

subtotaal 11.410 15.000 0 0 0 0

Totale lasten Programma 4 Hoogbegaafde lln 193.410 133.000 98.000 98.000 98.000 98.000



 

 

Programma 5 Professionalisering

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

externe professionalisering 4473                   25.000 50.000             50.000             50.000             50.000             50.000             

behoefteonderzoek 15.000             

impuls website expertisebank 40.000             

trainingen ivm versterking basisondersteuning 30.000             -                    -                    -                    

Samenwerken in kernen 15.000             -                    -                    -                    -                    

subtotaal 25.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Totale lasten Programma 5 Professionalisering 25.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000
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Programma 6 Ouder en Kind

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Personeel in dienst 16.880             16.880             16.880             16.880             16.880             

subtotaal 0 16.880 16.880 16.880 16.880 16.880

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Steunpunt ouders 4493                   20.000 

Communicatieimpuls 4431 20.000             

Licentiekosten Vertellis 4443 10.000             10.000             10.000             10.000             10.000             

Inzet ervaringsdeskundigen vrijw. Vergoedingen 10.000             10.000             10.000             10.000             10.000             

subtotaal 20.000 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Totale lasten Programma 6 Ouder en Kind 20.000 56.880 36.880 36.880 36.880 36.880
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Programma 7 Bestuur en Organisatie

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

loonkosten in dienst 3010                 297.500 301.692           301.692           301.692           301.692           301.692           

inhuur FG 3200                      4.200 4.350               4.350               4.350               4.350               4.350               

Inhuur onafh. Voorzitter rvt 3200                   13.000 -                    

Inhuur controller 3200                   28.000 30.500             30.500             30.500             30.500             30.500             

Arbo/bgz 3120                      2.100 2.500               2.500               2.500               2.500               2.500               

Professionalisering mensen in dienst 3150 20.000             20.000             20.000             20.000             20.000             

Werving 4432 5.000               5.000               5.000               5.000               5.000               

Overige pers.lasten 3195                   15.000 20.000             20.000             20.000             20.000             20.000             

Vergoeding rvt (1 voorzitter, 2 leden) 13.000             13.000             13.000             13.000             13.000             

Dotatie pers.voorzieningen 5.000               5.000               5.000               5.000               5.000               

subtotaal 359.800 402.042 402.042 402.042 402.042 402.042

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

inventaris 4110                      9.500 10.000             10.000             10.000             10.000             10.000             

ICT 4130                      6.500 10.000             10.000             10.000             10.000             10.000             

subtotaal 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

OBOBD 4420                   31.500 37.000             37.000             37.000             37.000             37.000             

verhuizen 4420                   10.000 10.000             

subtotaal 41.500 47.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Administratiekantoor 4401                   35.000 16.000             16.000             16.000             16.000             16.000             

Accountant 1801                   11.500 14.500             14.500             14.500             14.500             14.500             

Verzekering AON 4409                      5.500 6.000               6.000               6.000               6.000               6.000               

Bestuur en representatie 4411                      5.000 5.000               5.000               5.000               5.000               5.000               

OPR secretaris en ouderleden (vrijw.verg.) 4412                      3.800 6.800               6.800               6.800               6.800               6.800               

Kantoorkosten (telefonie en internet) 4430                      7.000 15.000             15.000             15.000             15.000             15.000             

Vakliteratuur 4488 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               

Communicatie 4431                      5.000 35.000             15.000             15.000             15.000             15.000             

contributie/lidmaatschap (VOSABB, LPO, LBBO) 4434                      5.000 7.150               7.150               7.150               7.150               7.150               

Deskundigenadvies 4486 20.000             20.000             20.000             20.000             20.000             

Juridisch advies 4435                      5.000 5.000               5.000               5.000               5.000               5.000               

ICT (niet onderwijsinhoudelijk, 3ICT, Trendon, Parent.com)4440                   12.000 13.500             13.500             13.500             13.500             13.500             

ICT (Parantion) 4441                      9.150 10.000             10.000             10.000             10.000             10.000             

Bijdrage regionale inzet/samenwerking 4480                   20.000 17.500             17.500             17.500             17.500             17.500             

Zivver 4445 800                   800                   800                   800                   800                   

subtotaal 123.950 173.250 153.250 153.250 153.250 153.250

Totale lasten Programma 7 Bestuur en Organisatie 541.250 642.292 612.292 612.292 612.292 612.292
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Programma 8 Knelpunten

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Juridische ondersteuning 3207                   15.000 15.000             15.000             15.000             15.000             15.000             

subtotaal 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Totale lasten Programma 8 Knelpunten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
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Programma 9 Innovatiebudget

Bijdragen aan scholen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Jonge kind groep IKC Katwijk (sbo) 45.000             85.000             

Arrangementen ivm incl. onderwijs - structureel ingebed in pr. 4 5080                   50.000 

Opstarten Klas in School - structureel ingebed in pr. 4 5080                   50.000 

Impsul sbo-bao regulier - ingezet op terugkeer uit s(b)o 5080                   30.000 

Part time onderwijs op zorgloc. (via SO school) - structureel ingebed in pr. 4 5080                   40.000 

niveau 3 regionaal HB opstarten - structureel ingebed in pr. 4 5080                   50.000 

Terugkeer uit en s(b)o 30.000             30.000             

subtotaal 220.000 75.000 115.000 0 0 0

Personele lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Inhuur consulent schoolontw. Versterking BO - geschrapt in aanpassing bestedingsplan 3200                 100.000 

Inhuur procesbegeleiding reorg. Expertise - kwartiermaker samenwerken in kernen ogenomen in pr. 2                 100.000 

Inhuur impuls communicatie B&O - zie pr. 6                   15.000 

Prof. Leergemeenschap IB - voorlopig via samenwerken in kernen                   10.000 

Detachering ivm collegiale visitatie - zie pr. 5                   10.000 

Project in beeld brengen onderinstroom 20.000             

subtotaal 235.000 20.000 0 0 0 0

Afschrijvingen Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Huisvestingslasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

subtotaal 0 0 0 0 0 0

Overige lasten Grootboekrekeningnummer

goedgekeurde 

begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

externe audit Versterking BO - afgerond 4491                   15.000 

opzetten collegiale visitatie versterking BO - zie pr. 5 4491                   10.000 

IF advies reorg. Expertise - afgerond 4479                   25.000 

Ontw. oudersteunpunt (ICT en Comm.) Vertellis OOG incl. inhuur - zie pr. 6

Dasboard datasturing (B&O) - zie pr. 2 4440                   15.000 

Projectmiddelen incl. onderwijs - verbreed naar beleidsruimte ondersteuningsplan, zie hieronder 4491                   20.000 

Beleidsruimte ondersteuningsplan 50.000             100.000           450.000           700.000           1.000.000       

subtotaal 85.000 50.000 100.000 450.000 700.000 1.000.000

Totale lasten Programma 9 Innovatiebudget 540.000 145.000 215.000 450.000 700.000 1.000.000
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