
 

	  

	  

	  

	  

Groeibekostiging	  SO	  2015	  -‐	  2016	  	  
	  

Resume	  	  

Het	  samenwerkingsverband	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  bekostiging	  van	  de	  “nieuwe”	  leerlingen	  in	  
het	  speciaal	  onderwijs,	  die	  in	  de	  periode	  tussen	  1	  oktober	  en	  1	  februari	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  een	  toelaatbaarheidsverklaring	  voor	  het	  speciaal	  onderwijs	  hebben	  
gekregen.	  De	  omvang	  van	  de	  overdrachtsverplichting	  is	  afhankelijk	  van	  de	  leeftijd	  van	  de	  leerling	  en	  
de	  categorie	  die	  op	  de	  TLV	  is	  vermeld	  (laag	  –	  midden	  –	  hoog).	  

In	  de	  wet	  is	  opgenomen	  dat	  het	  samenwerkingsverband	  minimaal	  de	  ondersteuningsmiddelen	  
overdraagt,	  die	  horen	  bij	  de	  op	  de	  TLV	  vermelde	  categorie.	  	  

De	  ondersteuningsmiddelen	  worden	  in	  het	  schooljaar	  volgend	  op	  de	  1	  februari	  telling	  in	  
maandelijkse	  termijnen	  overgedragen.	  	  

De	  procedure	  Groeiregeling	  speciaal	  onderwijs	  is	  verder	  uitgewerkt	  in	  bijlage	  xx.	  

Uitwerking	  	  

Met	  ingang	  van	  Passend	  Onderwijs	  is	  de	  officiële	  datum	  voor	  de	  groeibekostiging	  1	  februari.	  De	  
telgegevens	  per	  1	  februari	  2015	  zijn	  inmiddels	  bekend.	  Op	  basis	  van	  de	  groeiregeling	  SO	  is,	  op	  basis	  
van	  een	  model	  van	  de	  po-‐raad	  en	  gegevens	  van	  DUO,	  een	  berekening	  gemaakt	  over	  de	  te	  betalen	  	  
groeibekostiging	  aan	  de	  SO	  scholen.	  Hieronder	  worden	  eerst	  de	  resultaten	  van	  deze	  berekening	  
weergegeven	  en	  vervolgens	  de	  voorgestelde	  bestuursbesluiten.	  De	  details	  van	  de	  
bekostigingsregeling	  SO	  zijn	  opgenomen	  in	  een	  apart	  bestuursstuk	  ‘Bekostiging	  SO,	  SBO	  en	  
grensverkeer’	  en	  worden	  hier	  niet	  herhaald.	  

Resultaat	  berekening	  

Per	  saldo	  is	  voor	  Zeeluwe	  sprake	  van	  een	  groei	  met	  9	  SO	  leerlingen.	  

	  

	   Toename	  	  
(nieuwe	  TLV)	  

Afname	  	  
(uitschrijving	  uit	  het	  SO)	  

Netto	  

<	  8	  jaar	   7	   1	   6	  
8+	  jaar	   6	   3	   3	  
Totaal	   13	   4	   9	  
	  

Wijzigingen	  in	  de	  leerlingaantallen	  tussen	  1	  oktober	  2014	  en	  1	  februari	  2015	  hebben	  zich	  voorgedaan	  
op	  8	  SO	  scholen	  waar	  leerlingen	  uit	  het	  samenwerkingsverband	  zijn	  geplaatst.	  Bedacht	  moet	  worden	  
dat	  een	  overplaatsing	  van	  een	  SO	  leerling	  van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  SO	  school	  niet	  wordt	  
meegeteld:	  voor	  de	  SO	  scholen	  is	  dit	  van	  belang,	  maar	  op	  samenwerkingsverband-‐nivo	  is	  dit	  geen	  
groei	  en/of	  krimp.	  	  	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

De	  financiële	  vertaling	  van	  deze	  kengetallen	  leidt	  tot	  de	  volgende	  –	  eventueel	  –	  te	  betalen	  bedragen:	  

Personeel	   Basisbekostiging	   	  €	  35.541	   Advies	  PO	  raad	  
Ondersteuningsbekostiging	   €	  84.678	   Wettelijk	  

Materieel	   Basisbekostiging	   €	  6.154	   	  

Advies	  PO	  raad	  
Ondersteuningsbekostiging	   €	  7.433	  

Totaal	   	   €	  133.806	   	  
	  

Te	  nemen	  bestuursbesluiten	  
Voor	  de	  te	  nemen	  besluiten	  is	  van	  belang	  welke	  bedragen	  voor	  de	  groeibekostiging	  zijn	  opgenomen	  
in	  de	  begroting	  resp.	  meerjaren	  verkenning.	  

In	  de	  begroting	  2015	  is	  geen	  bedrag	  opgenomen	  voor	  de	  groeibekostiging.	  

In	  de	  meerjaren	  verkenning	  2015/16	  is	  uitgegaan	  van	  een	  groei	  met	  16	  SO	  leerlingen	  waarvoor	  de	  
personele	  en	  materiële	  ondersteuningsbekostiging	  wordt	  betaald:	  16	  x	  €	  10.711	  =	  €	  171.377.	  

Voorgestelde	  besluiten:	  

-‐ Zeeluwe	  betaalt	  (slechts)	  de	  personele	  ondersteuningsmiddelen	  aan	  de	  SO-‐scholen.	  	  
Dit	  overeenkomstig	  het	  voorgestelde	  besluit	  in	  het	  bestuursstuk	  ‘Bekostiging	  SO,	  SBO	  en	  
grensverkeer’.	  Van	  belang	  is	  hierbij	  dat	  Zeeluwe	  daarmee	  de	  wettelijk	  vereiste	  bedragen	  betaalt,	  
maar	  niet	  meegaat	  in	  het	  advies	  van	  de	  PO	  raad.	  Bedacht	  moet	  worden	  dat	  over	  deze	  betaling	  (en	  
die	  voor	  grensverkeer	  en	  voor	  het	  SBO)	  nog	  het	  nodige	  te	  verwachten	  valt:	  het	  gaat	  om	  (veel)	  
geld	  en	  het	  advies	  van	  de	  PO	  raad	  zal	  op	  hardheid	  worden	  getoetst.	  Reden	  waarom	  Zeeluwe	  toch	  
voor	  deze	  ‘kale’	  betaling	  kiest	  is	  vooral	  de	  negatieve	  verevening,	  maar	  ook	  het	  meer	  principiële	  
punt	  dat	  er	  ondersteuningsmiddelen	  ontvangen	  worden;	  die	  zijn/lijken	  niet	  bedoeld	  voor	  de	  
basisbekostiging	  van	  SO	  scholen.	  
	  
Hiernaast	  zou	  Zeeluwe	  bereid	  zijn	  de	  materiële	  ondersteuningsbekostiging	  te	  betalen,	  maar	  de	  PO	  
raad	  laat	  slechts	  een	  mogelijkheid	  voor	  ‘geen	  materiële	  bekostiging’	  of	  ‘materiële	  basis-‐	  én	  
ondersteuningsbekostiging’.	  En	  het	  lijkt	  niet	  wijs	  om	  hier	  een	  weg	  te	  kiezen	  tussen	  de	  wet	  en	  het	  
advies	  van	  de	  PO	  raad.	  
	  
Kanttekening:	  de	  po	  raad	  past	  het	  model	  van	  de	  groeibekostiging	  momenteel,	  in	  overleg	  met	  
OCW,	  aan.	  Het	  vorige	  model	  gaf	  geen	  correcte	  uitkomsten.	  Aangekondigd	  is	  dat	  er	  een	  model	  
komt	  waarin	  alle	  berekeningen	  reeds	  zijn	  gedaan	  en	  slechts	  het	  samenwerkingsverband	  hoeft	  te	  
worden	  geselecteerd.	  Mogelijkerwijs	  leidt	  dit	  tot	  (nadere)	  discussie	  omdat	  daarmee	  het	  advies	  
van	  de	  po	  raad	  nog	  meer	  naar	  voren	  komt.	  De	  wettelijke	  vereisten	  worden	  echter	  niet	  aangepast.	  
	  

-‐ Zeeluwe	  betaalt	  deze	  middelen	  vanaf	  augustus	  2015	  t/m	  juli	  2016	  in	  12	  gelijke	  termijnen	  aan	  de	  
betreffende	  schoolbesturen.	  	  

	  

	  
	  


