
>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

Bestuur samenwerkingsverband 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Primair Onderwijs 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Onze referentie 
27215205 

Datum 
Betreft 	Vervolg maatregel 23 verbeteragenda passend onderwijs 

Geacht bestuur, 

Op 11 december 2020 heeft u van mij een brier gekregen over de nadere 
invulling van maatregel 23 uit de verbeteragenda passend onderwijs om de 
bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden versneld of te bouwen. 
Daarin gaf ik aan dat ik van alle samenwerkingsverbanden een gezamenlijk plan 
verwacht. Op 29 januari 2021 heb ik dit gezamenlijke Sectorplan mogen 
ontvangen en ik heb dit inmiddels goedgekeurd. In deze brief licht ik mijn oordeel 
over het Sectorplan toe en geef ik aan wat dit voor u betekent voor de komende 
periode. 

Het Sectorplan is mij aangeboden door het bestuurlijk overleg van de Sectorraad 
swv vo, het Netwerk LPO, de PO-Raad en de VO-raad die voor de totstandkoming 
van dit Sectorplan een werkgroep hebben opgericht. Het plan is tot stand 
gekomen met de inbreng van 139 samenwerkingsverbanden. Het Sectorplan 
voorziet in een ambitieuze en realistische agenda op hoofdlijnen voor de afbouw 
van de bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden. Daarmee wordt voor 
nu voldaan aan de maatschappelijke oproep om onderwijsbudgetten niet onnodig 
op te potten, maar in te zetten voor leerlingen die dat nodig hebben. De komende 
tijd zal het plan nog aangescherpt moeten worden voor wat betreft de monitoring. 
Daarover treed ik in overleg met de werkgroep die het Sectorplan heeft 
opgesteld. 

Zoals ik ook in mijn brief van 11 december 2020 heb aangegeven, is het maken 
van een eigen plan door elk individueel samenwerkingsverband onderdeel van het 
proces om te komen tot een versnelde afbouw van de bovenmatige reserves. Dit 
sluit ook aan op mijn eerdere brief2  die over dit onderwerp is verzonden. Om tot 
een werkelijk versnelde afbouw van de reserves te komen is het van belang dat 
het plan van u als samenwerkingsverband in lijn is met de ambities van het 
Sectorplan. U dient dit eigen plan uiterlijk 7 mei 2021 bij mij te hebben ingediend. 

Kenmerk: 26196710 
2  Kenmerk: 25610629 
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Uw plan moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• Uw plan doet recht aan de ambities zoals die zijn opgenomen in het 

Sectorplan. Dat betekent onder andere dat het plan eraan bijdraagt dat 
de totale bovenmatige reserves van de sector in 2022 zijn afgebouwd, 
met een eventuele uitloop in 2023 als dat ten goede komt aan de 
doelmatigheid. 

• Voor uw plan dient instemming van het intern toezicht en de 
ondernemingsplanraad te zijn. 

• Uw plan bevat een ingevuld format. Dit format is in samenwerking met de 
vier partijen van de werkgroep opgesteld en is meegestuurd in de e-mail 
waarmee deze brief is verstuurd. 
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Voor het opstellen van uw plan kan geput worden uit de suggesties in het 
Sectorplan. Aanvullend hierop zal ik de werkgroep vragen om good-practices 
beschikbaar te stellen aan de samenwerkingsverbanden die daarom vragen. Uit 
praktische overwegingen zal ik de ingediende plannen en bijbehorende formats 
aan de werkgroep ter beschikking stellen voor de eerste monitor-rapportage, 
zodat u niet korte tijd later dezelfde informatie bij de werkgroep hoeft aan te 
leveren. Met de gegevens wordt door de werkgroep een sectorbeeld samengesteld 
in een monitor-rapportage die in de zomer van 2021 bij mij wordt ingediend. Dit 
laat onverlet dat de verantwoordelijkheid van toetsing en waardering van de 
plannen en formats bij mij berust. 

Het plan en het format dient u uiterlijk 7 mei in via het e-mailadres 
dienstpostbus.povoko@minocw.nl. 

Indien uw samenwerkingsverband over 2019 geen (mogelijk) bovenmatige 
reserves heeft, hoeft u geen plan op te stellen. Wel wordt van u verwacht dat u 
het format invult en indient. Om te bepalen of er sprake is van een (mogelijk) 
bovenmatige reserve, wordt gebruik gemaakt van de door de Inspectie van het 
Onderwijs opgestelde signaleringswaarde3. 

De komende jaren zal de voortgang op het plan gemonitord worden. Medio 2021 
zal het eerste moment zijn dat wordt beoordeeld of de uitvoering van het 
Sectorplan op koers ligt. Voor deze monitoring zal gebruik worden gemaakt van 
de plannen en formats die u bij mij heeft ingediend. Eind 2021 zal een uitvraag 
voor de tweede monitor/rapportage worden gedaan vanuit de Sectorraad swv vo, 
het Netwerk LPO, de PO-Raad en de VO-raad. Ik verwacht dat u ook daaraan 
bijdraagt door voor 1 februari 2022 te reageren op deze uitvraag. De gegevens 
zullen tot een rapportage leiden die 1 maart 2022 bij mij wordt ingediend. 

Door mijn goedkeuring te verlenen aan het Sectorplan, zie ik voor dit moment of 
van een generieke korting op de budgetten van alle samenwerkingsverbanden. Ik 
zal niet aarzelen om hier alsnog naar terug te grijpen als de voortgang op het 
plan de komende tijd achterblijft of als de kwaliteit van de individuele plannen van 
samenwerkingsverbanden onvoldoende is voor de neergelegde ambitie. Het is en 
blijft belangrijk dat geld bestemd voor kwetsbare leerlingen ook terecht komt 
waar het nodig is. 

3  De inspectie heeft een rekenhulp hiervoor ontwikkeld, te vinden via 
httos://www.onderwijsinspectie.nl/onderwergen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-
publiek-eigen-vermogen   
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Gezien de inspanning van afgelopen maanden, heb ik er vertrouwen in dat ook u 	Onze referentie 

deze verantwoordelijkheid zal nemen. 	 27215205 

Met vrienc.160,ke grdet, 

de mini terivoor :asis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
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