
Stapeling (financiele) 
effecten

Ontwikkelgroep – 11 September 2019



Doel ontwikkelbijeenkomsten 

• Zicht op (mogelijke) financiële effecten

• Hoe dit de doelen van het samenwerkingsverband in de weg staat

• Wat u te doen staat: ontwikkelvraag. 

• Uitvoering geven aan ontwikkelvraag 



Waar gaan we het over hebben? 

• Ontwikkelingen die grote consequenties hebben 
• financiële positie 

• bedrijfsvoering 

• beleidsmatige ontwikkelingen 

• Uw ontwikkelvraag 





Hoe?

• Kleine setting

• Onder begeleiding van deskundigen

• Aan het werk met eigen ontwikkelvraag

• Het leren van en met elkaar is de rode draad van deze bijeenkomsten.

• Liefst een concreet eindproduct, of een start daaraan



Programma van vandaag

• Kennismaking

• Stapeling van effecten: knelpunten en invloed op uitvoering PaO

• Conceptueel kader: hoe kijken we naar uitdagingen?

• In gesprek: ontwikkelvraag

• Komende bijeenkomsten: hoe ziet het vervolg eruit? Waar zit uw 
behoefte? 



Kennismaking

• Loop door de zaal en spreek degene aan naast je 

• Waarom maak je zoveel tijd vrij om hier 3 keer te komen? 

• Wat wil je aan het einde van deze ontwikkelgroep meenemen? 



Stapeling van effecten – Rick de Wit



Inleiding

• Ons project gaat niet over de échte effecten van passend onderwijs, dat 
zijn de resultaten die we voor kinderen/jongeren willen bereiken

• In laatste voortgangsrapportage heeft minister die op een rij gezet > geeft 
duidelijkheid (vlg. dia)

• Ons project gaat over invloeden op de randvoorwaarden waarbinnen swv
moeten werken

• De cumulatie van negatieve ontwikkelingen binnen die randvoorwaarden 
(condities) zijn we ‘stapeling van effecten’ gaan noemen

• Gaat over in- en externe effecten. Nadruk in mijn bijdrage op externe 
effecten 



Inleiding

Doelen passend onderwijs



Overzicht van (mogelijke) 
interne effecten op de randvoorwaarden

Swv po Swv vo

Intern Intern

Mate waarin aan de 10 succesfactoren wordt voldaan Mate waarin aan de 10 succesfactoren wordt voldaan



Overzicht van (mogelijke) interne 
effecten op de randvoorwaarden

1. Leraren en andere professionals die van elkaar leren geven passend
onderwijs vorm in de school

2. Er is een gezamenlijke visie

3. Er zijn concrete beleidsdoelstellingen

4. Het beleid kent positieve prikkels

5. Beleid wordt gemonitord op een transparante manier

6. Er is een integrale aanpak voor alle soorten ondersteuning

7. De expertise van het (v)so en externe partijen wordt erkend

8. Er is op een systematische manier aandacht voor kwaliteitszorg

9. Binnen het samenwerkingsverband kent men elkaar goed en is bereid
elkaar iets te gunnen

10. Er heerst een open cultuur die gericht is op leren en samenwerken

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/07/Lijst-10-succesfactoren-versie-juli-2018.pdf

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/07/Lijst-10-succesfactoren-versie-juli-2018.pdf


Overzicht van (mogelijke) 
externe effecten op de randvoorwaarden

Swv po Swv vo

Extern Extern

Demografische krimp Demografische krimp

Verevening zware ondersteuning Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging Verevening zware ondersteuning

Herverdeling achterstandsmiddelen Vereenvoudiging van de bekostiging

Korting lumpsum schoolbesturen i.v.m. hoge deelname so Korting lumpsum schoolbesturen i.v.m. hoge deelname vso

Lerarentekort Korting lumpsum schoolbesturen i.v.m. hoge deelname aan 
lwoo en pro

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg Nieuwe bekostiging swv voor lwoo en pro

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies Lerarentekort

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies



Effecten in de tijd gezien

Effecten in de tijd gezien
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Demografische krimp < > m.n. krimp in po                                 > m.n. krimp in vo

Lerarentekort > langer?

Nieuwe bekostiging lwoo en pro mogelijke periode uitvoering en overgangsmaatregelen

Verevening zware ondersteuning

Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging vo

Herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen

Vereenvoudiging van de bekostiging po

informatie?



Demografische krimp (po en vo)

Wat weten we?

o Grote regionale

verschillen
in groei en krimp

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerlingendaling/voorspellingen-leerlingendaling

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerlingendaling/voorspellingen-leerlingendaling


Demografische krimp (po en vo)

Bronnen van informatie
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-verstedelijking/hoofdcategorieen/waar-groeit-of-krimpt-de-bevolking-

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-18-miljoen-inwoners-in-2029

https://www.pbl.nl/onderwerpen/krimp/feiten-en-cijfers

Kanttekeningen

o Krimp heeft effect op budgetten

o Krimp kan levensvatbaarheid locaties raken 

o Krimp is op niveau swv beter te voorspellen dan
op niveau school(bestuur) > zitten de lln. niet
op de ene school dan wel op de andere

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-verstedelijking/hoofdcategorieen/waar-groeit-of-krimpt-de-bevolking-
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-18-miljoen-inwoners-in-2029
https://www.pbl.nl/onderwerpen/krimp/feiten-en-cijfers


Intermezzo – begroting swv po



Intermezzo – begroting swv vo



Verevening lichte ondersteuning (vo)

Wat weten we?
o Budget lichte ondersteuning is

budget dat swv vóór 2014 al hadden
o Op verzoek van het veld een (lager) bedrag voor alle lln.

i.p.v. vmbo 3/4
o Leidde tot verevening, met overgangsregeling, 66%

33% (2014-2016)
Bronnen van informatie
-
Kanttekeningen
o Lijkt min of meer geruisloos verwerkt door swv vo



Verevening zware ondersteuning (po en vo)

Wat weten we?

o Dit gaat over voormalig geld voor rugzakken
(lgf) en directe bekostiging (v)so

o Wordt verevend in de periode 2015-2016 t/m 
2019-2020

o Uitdrukken in een bedrag per leerling is het
meest betekenisvol  



Verevening zware ondersteuning (po en vo)

Wat weten we?

o In 2018 onderzoek naar
hanteren zware neg. ver.

o Geen harde verklarende
factoren (omvang, krimp,
fin. positie)

o Wel 10 (zachte) succes-
factoren 



Verevening zware ondersteuning (po en vo)

Wat weten we?



Verevening zware ondersteuning (po en vo)

Bronnen van informatie
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/04/Hand-out-presentatie-verevening-definitief-6-4-18.pdf

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/07/Lijst-10-succesfactoren-versie-juli-2018.pdf

Kanttekeningen
o In veel swv geen historisch besef over herkomst

verevening (lgf versus (v)so)
o Daling (v)so vaak ‘afgekondigd’ i.p.v. gericht

nagestreefd
o Effect in bedrag per lln. in vo veel groter dan po
o 10 tien succesfactoren gaan naarmate de tijd

verstrijkt ook bepalender worden voor swv met
pos. verevening

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/04/Hand-out-presentatie-verevening-definitief-6-4-18.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/07/Lijst-10-succesfactoren-versie-juli-2018.pdf


Vereenvoudiging van de bekostiging (po en vo)

Wat weten we?

o po: 
- één bedrag per school, één bedrag per leerling

(niet p+m)
- per kalenderjaar
- GGL afgeschaft

o vo:



Vereenvoudiging van de bekostiging (po en vo)

Bron van informatie
po:

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/tien-vragen-over-het-vereenvoudigen-van-de-bekostiging

vo:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/ocw-publiceert-overzicht-herverdeeleffecten-vereenvoudiging-bekostiging-voor-alle-schoolbesturen

Kanttekeningen

o Invoering voorzien van 2021 of 2022

o Overgangsmaatregelen

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/tien-vragen-over-het-vereenvoudigen-van-de-bekostiging
https://www.vo-raad.nl/nieuws/ocw-publiceert-overzicht-herverdeeleffecten-vereenvoudiging-bekostiging-voor-alle-schoolbesturen


Herverdeling achterstandsmiddelen (po)

Wat weten we?

o Betreft landelijk een budget van 262 miljoen

o Herverdeling raakt ongeveer 3200 scholen

Bronnen van informatie
https://www.poraad.nl/agenda/vragen-over-herverdeling-onderwijsachterstanden-kom-naar-infobijeenkomst-met-ocw

https://infinitebv.nl/wp-content/uploads/Notitie-nieuwe-regeling-onderwijsachterstandsmiddelen-primair-onderwijs.pdf

Kanttekeningen

o Overgangsregeling: drie schooljaren

https://www.poraad.nl/agenda/vragen-over-herverdeling-onderwijsachterstanden-kom-naar-infobijeenkomst-met-ocw
https://infinitebv.nl/wp-content/uploads/Notitie-nieuwe-regeling-onderwijsachterstandsmiddelen-primair-onderwijs.pdf


Korting lumpsum schoolbesturen 
i.v.m. (v)so (po en vo)

Wat weten we?

o Bekostiging swv: budget lichte ondersteuning,
budget zware ondersteuning (én ….)

o Bedrag dat swv ontvangen is lumpsum, tenzij …

o Nauwelijks landelijke informatie beschikbaar
over stand van zaken

o Kritiek op wijze waarop DUO regeling uitvoert



Korting lumpsum schoolbesturen 
i.v.m. (v)so (po en vo)

Wat weten we?

o Eén bestand van DUO over korting op de
materiële bekostiging:

- treft 105 scholen
- korting tussen de € 5 en € 15.000



Korting lumpsum schoolbesturen 
i.v.m. (v)so (po en vo)

Bronnen van informatie

- Landelijk (vrijwel) niet

Kanttekeningen

o Begrotingsmodellen voor swv bevatten indicator

o Financiële problemen voor swv ontstaan al vóór
de 100%



Korting lumpsum schoolbesturen 
i.v.m. lwoo en pro (vo)

Wat weten we?

o Bekostiging swv: budget lichte ondersteuning,
budget zware ondersteuning (én ….)

o Bedrag dat swv ontvangen is lumpsum, tenzij …

o Voorzover bekend nog geen kortingen aan de orde

o O.a. gevolg van opting out

Bronnen van informatie

-

Kanttekeningen

- Begrotingsmodellen voor swv vo bevatten indicator



Nieuwe bekostiging swv voor lwoo en pro (vo)

Wat weten we?

o Bekostiging swv voor lwoo
en pro sinds 2016,
gebaseerd op 2012

o Definitieve regeling aange-

kondigd, maar steeds 
vertraagd (geen verevening)

o Gezocht wordt naar sociaal-economische
(bekostigings-)indicator 

o Effecten oude voorstel zijn
doorgerekend

Bronnen van informatie

Kanttekeningen



Lerarentekort (po en vo)

o Grote groep bereikt pensioengerechtigde leeftijd

o Na 5 jaar is 20 % (po) – 30 % (vo) niet meer
werkzaam in de sector

o Onvervulde vraag vo: 1.058 leraren in 2024

o Onvervulde vraag po: 4.884 leraren in 2024

o Passend onderwijs vraagt om complexe
interventies door ervaren leraren 



Lerarentekort vo

• Opmerking: de verschillen zijn groot tussen de verschillende schoolvakken. Voor sommige vakken zijn er (meer dan) 
genoeg leraren, voor andere vakken zien we het tekort steeds hoger oplopen. De tekortvakken zijn: Duits, Scheikunde, 
Natuurkunde, Wiskunde, Klassieke talen en Informatica. 



Lerarentekort po



Lerarentekort (po en vo)

Bronnen van informatie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-
wetenschap/documenten/rapporten/2019/01/16/regionale-arbeidsmarktramingen-voor-leraren-in-het-voortgezet-
onderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-
wetenschap/documenten/rapporten/2019/01/16/regionale-arbeidsmarktramingen-voor-leraren-in-het-primair-onderwijs

Kanttekeningen

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/rapporten/2019/01/16/regionale-arbeidsmarktramingen-voor-leraren-in-het-voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/rapporten/2019/01/16/regionale-arbeidsmarktramingen-voor-leraren-in-het-primair-onderwijs


Ontoereikende jeugdhulp 
en jeugdzorg (po en vo)

Wat weten we?

o In veel regio’s punt van zorg

o 13e voortgangsrapportage tamelijk optimistisch

Bronnen van informatie
https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/landelijke-inventarisatie-aansluiting-onderwijs-en-jeugdhulp-2018/

Kanttekeningen

https://evaluatiepassendonderwijs.nl/publicaties/landelijke-inventarisatie-aansluiting-onderwijs-en-jeugdhulp-2018/


Ontwikkelingen in (gemeentelijke) 
subsidies (po en vo)

Wat weten we?

o Situaties verschillen per gemeente

o Landelijk effect is de herverdeling van de
onderwijsachterstandsmiddelen per gemeente

Bron van informatie
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z07960&did=2018D26863

Kanttekeningen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z07960&did=2018D26863


Welke externe effecten ontbreken 
nog? (po en vo)

Wat weten we?

o Deelnemers aan de bijeenkomst hebben geen aanvullende effecten
ter sprake gebracht

Bron van informatie

Kanttekeningen



We gaan stapelen!

Swv po Swv vo

Demografische krimp ROOD Demografische krimp ROOD

Verevening zware ondersteuning BLAUW Verevening lichte ondersteuning ROSE

Vereenvoudiging van de bekostiging GROEN/BLAUW Verevening zware ondersteuning BLAUW

Herverdeling achterstandsmiddelen GEEL/GROEN Vereenvoudiging van de bekostiging GROEN/BLAUW

Korting lumpsum schoolbesturen i.v.m. hoge deelname so
GROEN

Korting lumpsum schoolbesturen i.v.m. hoge deelname vso
GROEN

Lerarentekort GEEL Korting lumpsum schoolbesturen i.v.m. hoge deelname aan 
lwoo en pro ROOD/BLAUW

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg GEEL/ROOD Nieuwe bekostiging swv voor lwoo en pro BLAUW/GEEL

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies ORANJE Lerarentekort GEEL

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg GEEL/ROOD

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies ORANJE

Tien (interne) succesfactoren WIT Tien (interne) succesfactoren WIT



Innovatie  

Stapeling van effecten 

aanleiding voor innovatief kwaliteitsbeleid



Van ad hoc naar samenhang



Innovatie



In gesprek 

• In drietallen 

▪ Hoe ziet jouw stapeling van effecten eruit? 

▪ Welke kansen zie je voor innovatie?

▪ Welke vraag zou je willen agenderen? 



Ervaren stapeling in zes swv vo

vo 24-02 vo 27-02 vo 30-01 vo 30-06* vo 30-07 vo 30-08

(* bij swv vo 30-06 zijn de onderste drie effecten naar zwaarte gerangschikt, de vier bovenste zijn gelijkwaardig)

Korting lumpsum i.v.m. veel lwoo en pro

Nieuwe bekostiging lwoo en pro

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies

Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging vo

fig. 1. Stapeling van effecten in zes swv vo, van zwaar (basis) naar licht (top)

Tien (interne) succesfactoren

Demografische krimp

Verevening zware ondersteuning

Korting lumpsum i.v.m. veel vso

Lerarentekort



Ervaren stapeling in twee swv po

po 23-01 po 26-03

Ontoereikende jeugdhulp en jeugdzorg

Ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies

Verevening zware ondersteuning

Verevening lichte ondersteuning

Vereenvoudiging van de bekostiging po

fig. 2. Stapeling van effecten in twee swv po, van zwaar (basis) naar licht (top)

Demografische krimp

Korting lumpsum i.v.m. veel so

Lerarentekort

Tien (interne) succesfactoren

Herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen



Opmerkingen vo deelnemers
in sessie 1

• Wat kunnen compenserende factoren en mogelijkheden zijn voor de 
(gestapelde) effecten? Hoe kunnen we de kwaliteit van de ondersteuning 
continueren?

• Wat gaat helpen is klankborden over de aanpak. Met name de pendel van 
links naar rechts op de horizontale as (dia 41). Hoe komen we van data 
naar informatie?

• Wensen. Breed: klankborden/van links naar rechts. Smal: lwoo/pro.

• Demografische krimp: goede analyse op basis van betrouwbare gegevens.
Nieuwe bekostiging lwoo en pro: goede informatie en adequate 
herverdeling van middelen.
Ontoereikende jeugdhulp/jeugdzorg: investeren in relaties (wethouders). 
Goede analyse van cijfers jeugdzorg.
Ontbinden in factoren!
Focus op primaire taken en doelmatigheid.



Opmerkingen vo deelnemers
in sessie 1 (vervolg)

• Wat helpt om met de effecten die het meest zorgen baren te dealen 
en oplossingen te zoeken is:
- klankborden met swv die tegen dezelfde problemen aanlopen als wij
- genuanceerd beeld van passend onderwijs
- recente en toegankelijke data, bij voorkeur vertaald in informatie
- sterkere positie van het swv > jeugdhulp via het onderwijs

• Xx (vo 30-06)



Opmerkingen po deelnemers
in sessie 1

• Niveau van basisondersteuning is ook een ‘effect’. Gescoord onder 
interne succesfactoren. Gewenst: visie van de overheid, er is een 
spanning tussen de uitvoering en de visie van ocw.
Controle -> innovatie voor swv. Verantwoordelijkheidskwestie. In-
vloed swv?
Stapeling van effecten in beeld per regio en gevolgen financiering -> 
feiten, -> beleid overheid



Volgende  ontwikkelbijeenkomsten 

• 15 min

• Hoe ziet volgens u het vervolg eruit? 

• Waar zit uw behoefte? 

• Plenair



Opmerkingen in afsluitende 
plenaire sessie

• Svp info over goede innovaties. En hoe beweeg je scholen daartoe 
(men is vaak conservatief) > dit raakt onderwijsconcepten.

• Maatschappelijk debat over reserves meenemen. Gaan we geld 
uitgeven voor de bühne, of gaan we scholen bewegen tot innovaties 
die zoden aan de dijk zetten.

• Svp recente data vertaald in informatie.

• Nodig is landelijk genuanceerd beeld van passend onderwijs.

• Gewenst voor swv is een sterkere positie richting gemeente. 
Jeugdhulp integreren. Hoe kun je regionaal goed samenwerken 
ondanks verkokering ocw/vws?

• Focus aanbrengen. Waar is het swv voor? > niet alles, ‘goed 
onderwijs’.



Opmerkingen in afsluitende 
plenaire sessie (vervolg)

• Integrale benadering, focus, niet (alleen maar) stapelen.

• Onderling klankborden over aanpak, ook in relatie tot schema dia 41.

• Hoe kom je met heel veel schoolbesturen van links naar rechts in 
schema dia 41?

• Basisondersteuning versus lerarentekort (kwantitatief én kwalitatief).
Wat zijn goede interventies?

• Zijn er bovenregionale effecten? Zijn daar acties, maatregelen op te 
bedenken?

• Hoe kun je als swv ondersteuning continueren, bij (nog) minder lln.?

• Het begrip ‘uithoudingsvermogen’ moet centraal staan bij het gesprek 
over de stapeling van effecten: hoeveel effecten achter elkaar ben je 
in staat te handelen?


