
 

	  

	  

	  

	  

Groeibekostiging	  SBAO	  en	  aanvulling	  bekostiging	  i.v.m.	  overschrijding	  2%	  van	  
het	  totaal	  aantal	  leerlingen	  SBAO	  2015	  -‐	  2016	  	  

	  

Resume	  	  
Onder	  de	  wet	  Passend	  Onderwijs	  is	  voor	  het	  speciaal	  basisonderwijs	  de	  peildatum	  verplicht	  gesteld	  
op	  1	  februari,	  voorafgaand	  aan	  het	  betreffende	  schooljaar.	  Gedachte	  hierbij	  is	  dat	  het	  aantal	  
leerlingen	  op	  1	  februari	  een	  juiste	  weergave	  van	  het	  gemiddelde	  aantal	  leerlingen	  geeft.	  

Dat	  houdt	  in	  dat	  het	  aantal	  leerlingen	  speciaal	  basisonderwijs	  op	  1	  februari	  bepalend	  is	  voor	  de	  
overdracht	  van	  de	  basisbekostiging	  en	  de	  personele	  ondersteuningsmiddelen	  vanuit	  de	  OZKNV	  naar	  
deze	  sbo-‐scholen	  voor	  het	  schooljaar	  volgend	  op	  deze	  datum	  van	  1	  februari.	  
	  
Voor	  de	  overdracht	  van	  de	  materiële	  middelen	  geldt	  de	  wettelijke	  teldatum	  van	  1	  oktober.	  Het	  
samenwerkingsverband	  kan	  kiezen	  voor	  een	  aanvulling	  van	  de	  materiële	  middelen,	  gebaseerd	  op	  de	  
peildatum	  1	  februari.	  	  
	  
Het	  samenwerkingsverband	  is	  wettelijk	  verplicht	  de	  ondersteuningsmiddelen	  voor	  het	  sbo	  aan	  te	  
vullen	  als	  het	  sbo	  meer	  dan	  2%	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  in	  het	  samenwerkingsverband	  heeft.	  	  	  
Indien	  het	  aantal	  leerlingen	  in	  het	  sbo	  op	  de	  teldatum	  minder	  bedraagt	  dan	  2%	  van	  aantal	  leerlingen	  
binnen	  het	  samenwerkingsverband,	  dan	  geldt	  de	  afspraak	  dat	  het	  sbo	  wordt	  bekostigd	  op	  het	  niveau	  
van	  2%	  en	  worden	  er	  afspraken	  gemaakt	  over	  de	  personele	  inzet	  van	  de	  aanvulling	  tot	  2%.	  
	  
De	  procedure	  en	  berekening	  van	  de	  groeibekostiging	  sbo	  is	  hieronder	  uitgewerkt.	  
	  

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

Resultaat	  berekening	  
Per	  saldo	  is	  voor	  OZKNV	  sprake	  van	  een	  groei	  met	  14	  SBAO	  leerlingen	  tussen	  1	  oktober	  2014	  en	  1	  
februari	  2015.	  Tevens	  is	  voor	  61	  leerlingen	  geen	  ondersteuningsbekostiging	  aan	  de	  SBAO	  scholen	  
betaald	  door	  duo.	  Dit	  wordt	  veroorzaakt	  door	  de	  regel	  dat	  duo	  voor	  niet	  meer	  dan	  2%	  van	  de	  
leerlingen	  de	  ondersteuningsbekostiging	  betaalt.	  	  

Wijzigingen	  in	  de	  leerlingaantallen	  tussen	  1	  oktober	  2014	  en	  1	  februari	  2015	  hebben	  zich	  voorgedaan	  
op	  alle	  4	  SBAO	  scholen	  van	  het	  samenwerkingsverband.	  	  	  

De	  financiële	  vertaling	  van	  deze	  kengetallen	  leidt	  tot	  de	  volgende	  bedragen:	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	   Status	   Kosten	   Meerjaren	  
verkenning	  

Personeel	   Basisbekostiging	   Aanvulling	  2%	   reeds	  betaald	  door	  ocw	  
Groei	   Wettelijk	   €	  40.474	   -‐	  

Ondersteunings-‐
bekostiging	  

Aanvulling	  2%	   Wettelijk	   €	  252.043	   €	  250.184	  
Groei	   Wettelijk	   €	  57.846	   €	  58.338	  

Materieel	   Basisbekostiging	   Aanvulling	  2%	   reeds	  betaald	  door	  ocw	  
Groei	   Advies	  PO	  raad	   €	  10.990	   -‐	  

Ondersteunings-‐
bekostiging	  

Aanvulling	  2%	   Wettelijk	   €	  13.623	   €	  13.815	  
Groei	   Advies	  PO	  raad	   €	  3.126	   €	  3.221	  

Totaal	   Wettelijk	   €	  363.986	   	  
Advies	  PO	  raad	   €	  14.116	  

Totaal	   €	  378.102	   €	  325.558	  
	  

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

In	  de	  begroting	  2015	  is	  geen	  bedrag	  opgenomen	  voor	  de	  groeibekostiging.	  Voor	  de	  aanvulling	  van	  
het	  aantal	  sbao	  leerlingen	  boven	  2%	  is	  5/12e	  van	  €	  389.000	  opgenomen,	  dit	  gaat	  immers	  in	  per	  
augustus	  2015.	  De	  bedragen	  hierboven	  passen	  dus	  voor	  de	  maanden	  augustus-‐december	  2015	  
binnen	  de	  begroting	  van	  2015.	  

In	  de	  meerjarenverkenning	  2015/16	  is	  uitgegaan	  van	  een	  groei	  met	  14	  SBAO	  leerlingen	  waarvoor	  de	  
personele	  en	  materiële	  ondersteuningsbekostiging	  wordt	  betaald:	  14	  x	  €	  4.294	  =	  €	  61.560.	  Voor	  de	  
aanvulling	  van	  het	  aantal	  sbao	  leerlingen	  boven	  de	  2%	  is	  263.999	  opgenomen,	  uitgaande	  van	  61	  
leerlingen	  boven	  de	  2%.	  De	  wettelijk	  vereiste	  betaling	  ad	  €	  363.986	  ligt	  hier	  €	  38.000	  boven.	  Deze	  
overschrijding	  ontstaat	  doordat	  in	  de	  meerjarenverkenning	  geen	  rekening	  was	  gehouden	  met	  de	  
betaling	  van	  personele	  basisbekostiging	  over	  de	  groei.	  	  

Ter	  informatie:	  betaling	  in	  2014/	  15	  

Over	  het	  schooljaar	  2014	  /15	  worden	  de	  volgende	  bedragen	  betaald	  voor	  69	  sbao	  leerlingen;	  er	  
waren	  op	  1	  oktober	  2013	  namelijk	  505	  sbao	  leerlingen	  terwijl	  er	  maar	  436	  (2%	  van	  het	  totaal	  aantal	  
(s)bao	  leerlingen)	  bekostigd	  zijn.	  In	  2014/	  15	  was	  nog	  geen	  sprake	  van	  groeibekostiging	  door	  OZKNV.	  

Personeel	   €	  280.785	  
Materieel	   €	  6.460	  
Totaal	   €	  287.245	  
	  

Dit	  bedrag	  is	  te	  vergelijken	  met	  de	  in	  het	  bestuursvoorstel	  opgenomen	  €	  265.666	  voor	  de	  aanvulling	  
boven	  de	  2%.	  Reden	  dat	  dit	  bedrag	  in	  2015/16	  lager	  is	  is	  dat	  er	  op	  1	  oktober	  2014	  maar	  61	  leerlingen	  
boven	  de	  2%	  waren;	  op	  1	  oktober	  2013	  waren	  dit	  er	  nog	  69.	  	  



 

	  

	  

	  

	  

Voorgestelde	  besluiten:	  

1. Zeeluwe	  betaalt	  de	  wettelijk	  vereiste	  middelen:	  	  
>	  voor	  de	  aanvulling	  boven	  de	  2%:	  personele	  én	  materiële	  ondersteuningsmiddelen	  (€	  265.666	  bij	  
een	  meerjarenverkenning	  van	  €	  263.999)	  en	  
>	  voor	  de	  groei	  1	  oktober	  2014	  -‐	  1	  februari	  2015:	  personele	  ondersteuningsmiddelen	  én	  de	  
basisbekostiging	  (€	  98.320	  bij	  een	  meerjarenverkenning	  van	  €	  61.560).	  	  
Totaal	  €	  363.986.	  
	  
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	  SO)	  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	  de	  negatieve	  verevening,	  maar	  ook	  het	  meer	  principiële	  punt	  dat	  er	  
ondersteuningsmiddelen	  ontvangen	  worden;	  die	  zijn/lijken	  niet	  bedoeld	  voor	  de	  basisbekostiging	  
van	  SBAO	  scholen;	  dat	  voor	  de	  groei	  de	  personele	  basisbekostiging	  wettelijk	  betaald	  moet	  
worden	  maakt	  niet	  dat	  Zeeluwe	  ook	  de	  materiële	  basisbekostiging	  betaalt.	  
	  
Hiernaast	  zou	  Zeeluwe	  bereid	  zijn	  de	  materiële	  ondersteuningsbekostiging	  voor	  de	  groei	  te	  
betalen	  –	  en	  heeft	  dat	  ook	  begroot	  –	  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.	  
	  

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

	  

	  

Bijlage:	  Berekening	  per	  school.	  Het	  voorgestelde	  bestuursbesluit	  leidt	  tot	  betalingen	  overeenkomstig	  
de	  totaalkolom	  onder	  ‘Wettelijk’.	  


