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ALGEMEEN – DOEL EN INHOUD VAN DE VEREENVOUDIGINGEN

In het huidige bekostigingsstelsel is de uiteindelijke bekostiging die een school ontvangt 
afhankelijk van veel factoren. Sommige factoren zijn logisch en volgen de kostenstructuur 
van de school, andere zijn ad hoc ontstaan en weer andere factoren zijn het gevolg van 
situaties die inmiddels tot het verleden behoren. Bij elkaar opgeteld heeft dit geleid tot 
een complexe berekening van de rijksbekostiging van een school. 

Ook de invloed van het aannemen van een nieuwe leerkracht of groei, dan wel krimp van 
een school op de bekostiging is in het po nu niet eenvoudig door te rekenen. In het nieuwe 
stelsel wordt dit veel duidelijker; een bedrag per leerling en een bedrag per school.  
Dit maakt veranderingen in de bekostiging veel duidelijker. Nadeel is dat de bekostiging de 
kostenstructuur van een school minder nauw zal volgen en dat er herverdeeleffecten zullen 
optreden. Om hier goed mee om te gaan zal er een overgangsperiode afgesproken waarin in 
3 (po) of 4 (vo) stappen wordt overgestapt naar het nieuwe stelsel.

Voor de vereenvoudiging bekostiging vo is de verwachte ingangsdatum 1 januari 2022  
en voor de vereenvoudiging bekostiging po 1 januari 2023.

DE DIRECTE CONSEQUENTIES VOOR DE SWV PO EN VO
•  Teldatum wordt 1 februari (po) 

Voordeel: de gegevens voor de begroting (baten en verplichte afdrachten) zijn 
al omstreeks mei bekend. Alleen swv’s po hebben dit volledige voordeel. Swv’s 
vo weten alleen hun vso kosten tijdiger. Teldatum vo blijft 1 oktober (dus totale 
aantallen vo en lwoo en PrO). In de overgangsperiode werkt het als volgt. 
Teldatum 1 oktober 2020 bepaalt de (v)so afdracht in het schooljaar 2021 
- 2022. Teldatum 1 oktober 2021 bepaalt de (v)so afdracht in de maanden 
augustus - december 2022. Teldatum 1 februari 2022 bepaalt de (v)so 
afdracht in kalenderjaar 2023.

•  Onderscheid naar leeftijd so vervalt (po) 
Het onderscheid naar leeftijd voor so-leerlingen (8 jaar en jonger en ouder dan 
8 jaar) komt te vervallen. Bij swv po wordt dus, net als in swv vo, alleen nog 
onderscheid gemaakt in categorie laag, midden en hoog.

•  Peildatum tussentijdse groei sbo, (v)so vervalt 
De groeibekostiging die het swv moet betalen is verleden tijd. 1 februari 2022 
is de laatste peildatum1. In plaats hiervan is er de verplichting om in het 
ondersteuningsplan een vangnetbepaling op te nemen om schrijnende situaties 
te voorkomen.

1.   De datum 1 februari heeft dus eenmalig een dubbele functie: peildatum voor de tussentijdse groei die nog moet 
worden bekostigd in de maanden augustus tot en met december 2022; teldatum voor het kalenderjaar 2023, als de 
vereenvoudiging bekostiging in werking treedt.
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•  DUO gaat tlv’s sbo registreren en verrekenen 
De werkwijze wordt gelijk aan die voor het (v)so: de tlv wordt bekostigd door 
het swv dat de eerste tlv afgeeft. 
Voordeel 1: de bekostiging wordt automatisch door DUO verrekend, dit geeft 
voor het swv minder werk. 
Voordeel 2: Grensverkeer is verleden tijd.

•  Rechtstreekse 2% bekostiging sbo verdwijnt 
Voor sbo-scholen wordt ingaande januari 2023 de ondersteuningsbekostiging 
direct vanuit het Rijk bekostigd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen 
(en niet de normatieve 2%). Deze ondersteuningsbekostiging onttrekt DUO aan 
de budgetten van het swv. Hiertoe wordt de 2% die het sbo thans rechtstreeks 
ontvangt, overgeheveld naar het swv. Meer baten betekent een iets hogere 
signaleringswaarde mogelijk bovenmatig vermogen, overigens is deze 
verandering budgetneutraal.

DE INDIRECTE CONSEQUENTIES VOOR DE SAMENWERKINGSVERBANDEN PO EN VO

De herverdeeleffecten zorgen voor wijzigingen in de financiële positie van 
schoolbesturen binnen de samenwerkingsverbanden. Meer inkomsten geeft scholen 
meer ruimte om goede basisondersteuning te regelen, terwijl minder inkomsten de 
ondersteuningsstructuur op scholen onder druk kan zetten. Het is dus zaak dit voor uw 
samenwerkingsverband in kaart te (laten) brengen. Rekentools zijn hiervoor beschikbaar 
op de website van het ministerie van OCW. Op hoofdlijnen kan dit op basis van de 
gepubliceerde herverdeeleffecten per schoolbestuur, uiteindelijke impact is sterk 
afhankelijk van de verwerking van de herverdeeleffecten per bestuur in de begroting van 
de aangesloten scholen en dit kan helaas niet uit centrale databestanden worden afgeleid.

• Rekentool voor het primair onderwijs2  
• Rekentool voor het voortgezet onderwijs3  

Dit factsheet werd op het verzoek van het Steunpunt Passend Onderwijs opgesteld door  
Mark Ruitenbeek en Dick Mak van Infinite Financieel te Utrecht

Maart 2021

2.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/publicaties/2020/10/22/
herverdeeleffectenmodel-en-totstandkoming-bedragen-voor-de-vereenvoudiging-bekostiging-po

3.  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-voortgezet-onderwijs/
vereenvoudiging-bekostiging-vo/informatietool-vereenvoudiging-bekostiging-vo  
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