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Inleiding 
 
Bij de invoering van passend onderwijs is besloten om de middelen voor de zware extra ondersteuning 
gelijk over het land te verdelen. Historisch verschilden de ondersteuningsbudgetten sterk per regio, 
omdat er grote verschillen waren in het aantal leerlingen met een rugzakje (lgf) of (v)so indicatie. Op 
advies van de Evaluatiecommissie Passend Onderwijs is besloten om het beschikbare budget voor de 
zware extra ondersteuning gelijkmatig naar verhouding van het aantal leerlingen te verdelen, oftewel 
te verevenen. Om samenwerkingsverbanden de tijd te geven om de ondersteuning in te richten op 
een manier die past bij de beschikbare middelen is er een overgangsregeling van 5 jaar ingesteld (2015 
– 2020). Gedurende deze vereveningsperiode ‘groeit’ het samenwerkingsverband toe naar het nieuwe 
ondersteuningsbudget.  

Dit schooljaar, 2017-18, wordt bij een positieve verevening het correctiebedrag1 voor 75% van het 
normatief ondersteuningsbudget afgetrokken en bij een negatieve verevening voor 80% opgeteld. 
Stapsgewijs2 bouwt dit op/af tot 1 augustus 2020, wanneer alle samenwerkingsverbanden naar 
verhouding evenveel geld krijgen om de ondersteuning aan leerlingen vorm te geven.  
 
Nu we precies op de helft zijn van de vereveningsperiode is het tijd om een tussenbalans op te maken. 
Hoe pakt het beleid uit in de praktijk? En belangrijker nog: lukt het de samenwerkingsverbanden met 
een grote negatieve vereveningsopdracht om hier op een ‘goede’ manier mee om te gaan? Om die 
vraag te beantwoorden gaat voorliggend document eerst in op welke verbanden voor de grootste 
vereveningsopdracht staan en hoe deze is ontstaan. Vervolgens wordt gekeken hoe bij deze verbanden 
de deelnamepercentages (v)so zich ontwikkelen en of er wellicht verklarende factoren aan te wijzen 
zijn. Dit onderzoek richt zich op cijfermatige factoren, waaronder omvang van het 
samenwerkingsverband, krimp in de regio en financiële positie.  
 
De conclusie is dat vanuit deze ‘harde’ benadering geen eenduidige verklaring gevonden is voor het al 
dan niet succesvol omgaan met een negatieve verevening. Dit wekt de suggestie dat de verklaring 
eerder gezocht moet worden bij meer ‘zachte’ aspecten, zoals het beleid van en de onderlinge 
samenwerking binnen het samenwerkingsverband .  

 

Landelijk beeld bij de start 

Welke verbanden stonden voor de grootste vereveningsopdracht? 
Laten we eerst een globaal beeld schetsen. Hoe zag de vereveningsopdracht er landelijk uit? Voor de 
top 15 verbanden met de hoogste negatieve en positieve verevening in absolute zin, zie de eerste 
tabellen in de bijlagen. Hierbij is geen rekening gehouden met de verschillen in omvang tussen de 
samenwerkingsverbanden. Om te voorkomen dat we appels met peren vergelijken zijn de 
vereveningsbedragen per samenwerkingsverband ook uitgedrukt als bedrag per leerling (eveneens in 
de bijlage). 
 

                                                           
1 Het correctiebedrag is het verschil tussen het niet-verevende bedrag op peildatum 1 oktober 2011 (dat is de ‘oude’ 
situatie) vergeleken met het volledig verevende bedrag (de nieuwe situatie). https://www.passendonderwijs.nl/over-
passend-onderwijs/in-het-kort/bekostiging/verevening/.  
2 Volgend schooljaar is dit bij voor zowel positieve als negatieve verevening 60% en in 2019-20 wordt bij een positieve en 
negatieve verevening het correctiebedrag voor 30% van het normatief ondersteuningsbudget afgetrokken of opgeteld. 

https://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/in-het-kort/bekostiging/verevening/
https://www.passendonderwijs.nl/over-passend-onderwijs/in-het-kort/bekostiging/verevening/
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In de vergelijking met het absolute bedrag valt op dat de top 15 samenwerkingsverbanden verschuift 
wanneer deze gerangschikt wordt op verevening per leerling. Voor het vo verandert de volgorde, maar 
blijven veelal dezelfde verbanden voorkomen in de top 15. Bij het po is de verschuiving groter: 5 
verbanden in de absolute top 15 komen niet meer voor in de relatieve top 15 per leerling. De top 15 
verbanden met meest negatieve relatieve verevening staan weergegeven in de tabellen hieronder.  
  

Tabel 1. Relatieve top 15 po    Tabel 2. Relatieve top 15 vo          

      

  

Positie swv vo

Verevening 

per ll

1

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Lelystad -397,77€             

2

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Deventer -365,24€             

3 Coöperatie SWV 25-05 U.A. -320,28€             

4 SWV Slinge-Berkel -258,07€             

5

Stichting Leerlingenzorg NW-

Veluwe -254,51€             

6 Stichting VO2305 -232,16€             

7

Samenwerkingsverband VO 

Doetinchem e.o. -188,82€             

8

Swv passend onderwijs VO-VSO 

Helmond-Peelland -186,98€             

9 Stichting Aandacht+ -183,30€             

10 Stichting SWV VO Twente Oost -161,04€             

11

Stichting Samenwerkingsverband 

Regio Almelo VO/VSO -155,55€             

12

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs VO/VSO 31.02 -153,78€             

13

SWV Voortgezet Onderwijs de 

Meierij -131,97€             

14

Stichting Regionaal 

samenwerkingsverband v PO 

Eindhoven en Kempenland -127,72€             

15

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 -122,48€             

Positie swv po

Verevening 

per ll

1

Samenwerkingsverband PO 

Noordoostpolder-Urk -172,00€             

2 Passend Onderwijs  PO 30-04 -154,85€             

3

Stichting Samenwerkingsverband 

24-03 -153,80€             

4

Sg. Passend Onderwijs Maastricht 

en Heuvelland PO -111,53€             

5

Samenwerkingsverband Twente 

Noord PO -106,30€             

6

Stichting Passend Onderwijs 23-

05 -87,24€               

7

Samenwerkingsverband 

IJssel/Berkel -86,70€               

8 SWV 25-09 PO -86,20€               

9

Sine Limite, Cooperatie Passend 

Ond. Deventer -84,67€               

10

Stichting Samenwerkingsverband 

PO Weert-Nederweert -83,65€               

11 SWV PO 31-02 Midden Limburg -83,02€               

12

Stichting Samenwerkingsverband 

23-02 -80,52€               

13

Stichting Samenweringsverband 

Noord-Kennemerland PO -79,94€               

14 Samenwerkingsverband PO 30-10 -75,65€               

15

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs PO Westelijke 

Mijnstreek -74,98€               
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Spreiding 
In de volgende twee grafieken zijn alle vo en po samenwerkingsverbanden gerangschikt van meest 
negatief vereveningsbedrag per leerling naar meest positief relatief vereveningsbedrag.  
   

 
 
 

 
 
 
Bij het vergelijken van de bovenstaande twee grafieken vallen een aantal zaken op. Allereest is de 
spreiding zeer verschillend. In het po varieert het vereveningsbedrag per leerling tussen € 137,46 
(positief) en € - 172,00 (negatief). In het vo varieert dit tussen € 246,56 (positief) en € - 397,77 
(negatief).  
 
Ook de verdeling onderling is niet hetzelfde. De mediaan in het vo (het middelste element in de 
geordende verzameling) is € 13,12. Er zijn dus minder verbanden met een negatieve verevening dan 
met een positieve. Om precies te zijn, in het vo hebben 35 van de 76 samenwerkingsverbanden een 
negatieve verevening. Omdat de verevening een landelijke herverdeling is wil dit zeggen dat de ‘lasten’ 
door relatief kleine groep gedragen worden. In het po is mediaan -2,11. In het po is er iets meer sprake 
is van een gelijke verdeling dan bij het vo. In het po hebben 39 van de 77 samenwerkingsverbanden 
een negatieve verevening.  
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Komen de vereveningsbedragen in het vo overeen met die van de po verbanden in hetzelfde gebied? 
De geografische gebieden van de samenwerkingsverbanden po en vo komen niet exact overeen (alleen 
al om het feit dat er 77 po verbanden zijn en 75 in het vo). De numerieke naamcode komt vaak overeen, 
maar niet altijd. Er zijn vo bestanden met een code (bijvoorbeeld VO2307) waar geen po equivalent 
voor bestaat (immers, PO2307 bestaat niet). Gerangschikt op verevening per leerling bestaat voor de 
top 10 hoogste vo verbanden wel een gelijknamig po verband.  
 
Om te onderzoeken of de vereveningsbedragen in het vo overeenkomen met de po verbanden in 
hetzelfde gebied zijn deze met elkaar vergeleken, zie onderstaande grafiek. Hier is te zien dat het vo 
verband met de grootste negatieve verevening per leerling een verevening heeft van € -398 per 
leerlingen, en het po verband in die regio € -60 euro per leerling. Het vo verband op plek twee heeft 
een negatieve verevening van € -365 per leerling, terwijl het po verband een positieve verevening heeft 
van € 47 per leerling.  
 

 
 
Het beeld dat geschetst wordt in bovenstaande grafiek is dat er op het oog geen verband is tussen de 
hoogte van het vereveningsbedrag per leerling in het po en in het vo verband. De variatie in 
vereveningsbedragen in het vo is veel groter (hoogste negatieve verevening is € -398 per leerling) dan 
in het po (hoogste negatieve verevening is € -172). Omdat de vereveningsbedragen van een andere 
orde van grootte zijn geeft de vergelijking op basis van bedrag per leerling wellicht een vertekend 
beeld. 
 
Hieronder is dezelfde informatie op een andere manier weergegeven. Hierin zijn niet de bedragen per 
leerling vergeleken maar de ranking van verbanden. Het samenwerkingsverband met de hoogste 
negatieve verevening per leerling is gerankt als nummer 1, de op een na hoogste als nummer 2, 
enzovoorts.  
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Ook hieruit komt het beeld naar voren dat er geen verband lijkt tussen de hoogte van het 
vereveningsbedrag per leerling in het po en in het vo verband. 
 
Echter, dit beeld verandert wanneer we Nederland-breed kijken, en niet alleen naar de top 10 
verbanden. Er zijn in totaal 68 verbanden waarbij de numerieke naamcode van het vo overeenkomt 
met die van het po. Voor lief nemende dat dan alsnog de gebieden niet exact overeen hoeven te komen 
is er een globale vergelijking gemaakt. De vraag hierbij is: is er een relatie tussen een hoge ranking in 
het vo en een hoge ranking in het po? Een hoge ranking is feitelijk een laag getal, namelijk nummer 1, 
2, 3, etc. Onderstaande grafiek geeft het antwoord hierop grafisch weer.  
 
 

 
 
Ter verduidelijking, de stip helemaal links onderin wil zeggen dat het vo verband (in dit geval VO2403) 
een ranking heeft van 1 (hoogste negatieve verevening per leerling) en het po verband in die regio (dus 
PO2403) een ranking heeft van 3 (op twee na hoogste negatieve verevening per leerling in het po). 
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Er is een trendlijn te trekken waaruit een positieve relatie blijkt. Hoe hoger de ranking in het vo, hoe 
hoger de ranking in het po. De correlatie is vrij hoog (0,716), dus het verband is vrij sterk3. Hoe dichter 
de correlatie bij 0 is, hoe zwakker de samenhang. Als de correlatie -1 of 1 is wil dat zeggen dat er sprake 
is van een perfecte negatieve (-1) of positieve (1) lineaire samenhang tussen de gegevens. Met andere 
woorden, vaak hebben zowel het po als het vo in een bepaalde regio negatieve of positieve verevening, 
maar niet altijd. Waar dit niet zo is, kan conflicterend beleid ontstaan. 
 
Onderstaande kaartjes geven een totaaloverzicht van de toe- of afname van de absolute rijksbijdrage 
per samenwerkingsverband naar aanleiding van de verevening (excl. de 2 landelijke 
samenwerkingsverbanden)4. Dit bevestigt het beeld dat vaak, maar zeker niet altijd, de verevening 
vergelijkbaar is voor het po en het vo in dezelfde regio. Ook kan gezegd worden dat de verevening 
redelijk gebied-gebonden is.  
 
 
 

 
 
 

Hoe is die negatieve vereveningsopdracht ontstaan? 

Negatieve verevening kan ontstaan door op teldatum 1-10-2011 een, naar verhouding, hoog 
percentage lgf of hoog percentage (v)so, of een combinatie hiervan. Wat is de voornaamste oorzaak 
van de top 15 verbanden met hoogste negatieve verevening per leerling? 

  

                                                           
3 Dit zegt echter niets over een oorzaak-gevolg relatie. Sterker nog, statistisch gezien is de relatie niet significant. 
4 Bron: brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 27 oktober 2014.  
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Tabel 3. Oorsprong van verevening bij top 15 po verbanden met hoogste negatieve verevening per 
leerling 

 

Tabel 4. Oorsprong van verevening bij top 15 vo verbanden met hoogste negatieve verevening per 
leerling 

 

Ranking verevening 

p/ll
Deelname% so 2011 Lgf 2011

1 2,95% 1,41%

2 2,02% 1,90%

3 3,03% 1,31%

4 2,86% 0,93%

5 2,20% 1,56%

6 1,84% 1,63%

7 1,85% 1,50%

8 2,35% 1,21%

9 2,17% 1,33%

10 2,47% 1,27%

11 2,94% 0,85%

12 2,25% 1,10%

13 1,51% 1,58%

14 1,40% 1,79%

15 2,66% 0,83%

Landelijk 

gemiddelde in 2011
1,70% 1,01%

Ranking verevening 

p/ll
Deelname% vso 2011 Lgf 2011

1 7,47% 2,63%

2 7,10% 2,38%

3 6,76% 2,02%

4 6,15% 1,88%

5 6,25% 1,83%

6 5,34% 2,90%

7 4,73% 2,66%

8 5,05% 2,27%

9 4,80% 1,93%

10 5,07% 1,97%

11 4,94% 2,03%

12 5,02% 2,21%

13 4,19% 2,63%

14 3,80% 3,32%

15 5,26% 0,93%

Landelijk 

gemiddelde in 2011
3,46% 1,85%
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Bij het vergelijken van tabel 1 en 2 valt op dat een hoge negatieve verevening in het vo vaak zijn 
oorsprong vindt in een relatief hoog deelnamepercentage vso bij dat verband in 2011. Bij alle swv-en 
in de top 2015 lag het deelnamepercentage vso boven het landelijk gemiddelde in 2011. 

Bij het po is dit niet altijd het geval. Een tweetal swv-en in de top 15 had in 2011 een lager 
deelnamepercentage so dan het landelijk gemiddelde toen. De hoogte van het deelnamepercentage 
lijkt minder te corresponderen met de ranking van het samenwerkingsverband als het gaat om het 
vereveningsbedrag. In het po ligt de oorzaak van een hoog negatief vereveningsbedrag per leerling dus 
vaker dan in het vo bij een bovengemiddelde percentage rugzakleerlingen.  

Op basis hiervan zou je kunnen stellen dat het voor het vo meestal van belang is om het percentage 
vso naar beneden te dringen om de vereveningsdoelstellingen te behalen. Voor het po kan de 
benodigde bezuiniging soms beter behaald worden door het anders inrichten van de ondersteuning 
die historisch is ontstaan door middel van de rugzakgelden.  

 

Lukt het om de vereveningsdoelstellingen te behalen, kijkend naar het (v)so? 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling deelnamepercentage vso in de top 15 vo 
verbanden. De laatste kolom geeft het percentage toe- of afname weer. Een negatief percentage wil 
dus zeggen dat het deelnamepercentage in 2017 is afgenomen ten opzichte van het percentage in 
2011. Van de top 10 verbanden is de ontwikkeling van het deelnamepercentage vso ook grafisch 
weergegeven, alsmede het landelijk gemiddelde in die periode. 
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Tabel 5. Ontwikkeling deelname vso 2011-2017 in top 15 vo 

Ranking 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

toe- of 
afname 
vso 

1 7,47% 7,59% 7,87% 7,60% 7,45% 7,51% 7,66%  2,46% 

2 7,10% 7,62% 7,43% 7,06% 5,98% 5,06% 4,64%  -34,74% 

3 6,76% 7,44% 7,14% 6,85% 5,98% 5,33% 4,91%  -27,40% 

4 6,15% 6,41% 6,52% 6,67% 5,32% 4,59% 4,58%  -25,61% 

5 6,25% 6,40% 5,97% 5,69% 4,74% 3,90% 3,41%  -45,48% 

6 5,34% 5,58% 5,53% 5,55% 4,93% 4,41% 4,28%  -19,85% 

7 4,73% 4,76% 4,44% 4,46% 4,57% 4,57% 5,02%  6,01% 

8 5,05% 5,22% 5,14% 5,09% 4,73% 4,61% 4,80%  -4,90% 

9 4,80% 5,46% 5,83% 6,13% 5,42% 5,25% 4,91%  2,16% 

10 5,07% 5,20% 5,01% 4,86% 4,61% 4,30% 4,20%  -17,09% 

11 4,94% 4,73% 4,61% 4,62% 4,58% 4,41% 4,13%  -16,32% 

12 5,02% 5,47% 5,44% 5,13% 4,84% 4,62% 4,69%  -6,64% 

13 4,19% 4,34% 4,46% 4,31% 4,04% 3,97% 4,14%  -1,26% 

14 3,80% 3,79% 3,92% 3,66% 3,42% 3,59% 3,65%  -4,00% 

15 5,26% 5,44% 5,96% 5,80% 5,40% 5,00% 5,26%  -0,03% 

Landelijk 
gemiddelde 3,46% 3,51% 3,61% 3,62% 3,47% 3,42% 3,45%  -0,30% 

 
 
 
Ontwikkeling deelname vso 2011-2017 in top 10 vo 

 
 
 
Wat opvalt is dat er grote verschillen zijn in de mate waarin het deelnamepercentage vso afneemt bij 
de 15 verbanden in de periode 2011-2017. Bij één verband halveert het percentage bijna (groene lijn 
in de grafiek hieronder), terwijl bij drie andere verbanden het percentage juist toeneemt. De meeste 
verbanden hebben in 2017 een deelnamepercentage tussen de 4% en 5%. Maar 1 verband daalt tot 
onder het landelijk gemiddeld. 
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Tabel 6. Ontwikkeling deelname so 2011-2017 in top 15 po 

Ranking 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

toe- of 
afname 
so 

1 2,95% 2,90% 2,85% 2,56% 2,39% 2,07% 1,76%  -40,38% 

2 2,02% 2,02% 1,97% 1,81% 1,72% 1,53% 1,64%  -19,17% 

3 3,03% 3,12% 2,97% 2,63% 2,21% 2,16% 2,18%  -28,14% 

4 2,86% 2,75% 2,84% 2,94% 2,77% 2,45% 2,43%  -14,81% 

5 2,20% 2,33% 2,43% 2,32% 2,17% 2,26% 2,28%  3,78% 

6 1,84% 1,85% 1,73% 1,75% 1,54% 1,51% 1,55%  -15,86% 

7 1,85% 1,83% 1,86% 1,74% 1,51% 1,30% 1,35%  -27,04% 

8 2,35% 2,20% 2,18% 2,03% 1,86% 1,82% 1,71%  -27,24% 

9 2,17% 2,14% 2,01% 2,04% 2,03% 2,02% 1,41%  -34,73% 

10 2,47% 2,42% 2,47% 2,45% 2,21% 2,16% 1,95%  -20,96% 

11 2,94% 2,93% 3,00% 2,82% 2,73% 2,76% 2,67%  -9,14% 

12 2,25% 2,21% 2,41% 2,18% 2,03% 2,02% 2,03%  -9,94% 

13 1,51% 1,54% 1,51% 1,55% 1,46% 1,58% 1,80%  19,63% 

14 1,40% 1,32% 1,24% 1,20% 1,17% 1,25% 1,32%  -5,63% 

15 2,66% 2,70% 2,72% 2,79% 2,62% 2,57% 2,45%  -7,95% 

Landelijk 
gemiddelde 1,70% 1,68% 1,68% 1,67% 1,61% 1,61% 1,61%  -5,09% 

 
 
 
Ontwikkeling deelname so 2011-2017 in top 10 po 
 

 
 
Bovenstaande tabel en grafiek laten zien dat het beeld bij het po anders is dan bij het vo. In het po 
daalt het deelnamepercentage so in de periode 2011 – 2017 bij 9 van de 10 swv-en in de top 10. 
Hoewel er verschil is tussen de mate waarin het deelnamepercentage so afneemt, is er minder 
spreiding dan bij het vo. Ook anders dan bij het vo is dat in 2017 ruim de helft van de swv-en in de top 
10 richting of zelfs onder het landelijk gemiddelde zit qua deelnamepercentage so.  
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Zijn er verklarende factoren? 
 
Het is interessant om te verkennen waardoor het komt dat sommige samenwerkingsverbanden beter 
in staat zijn om te voldoen aan hun vereveningsopdracht (in de vorm van daling van de deelname aan 
het (v)so) dan andere. Er zijn een aantal externe factoren te bedenken die dit (voor een deel) zouden 
kunnen verklaren. Onderzocht zijn: 
 

- Omvang van het samenwerkingsverband 
o Misschien is het voor grote samenwerkingsverbanden lastiger of juist gemakkelijker 

om het deelnamepercentage terug te dringen omdat dat in absolute zin over veel 
meer leerlingen gaat. 

- Krimp of niet 
o Krimp in het samenwerkingsverband kan het lastiger maken om het 

deelnamepercentage (v)so terug te dringen. Het absolute aantal (v)so leerlingen kan 
namelijk niet gelijk blijven want dan stijgt het percentage ten opzichte van het totaal 
aantal leerlingen. 

- Financiële positie 
o Rentabiliteit en weerstandsvermogen (waren deze gunstig bij aanvang, dan was er 

wellicht minder directe noodzaak om te hervormen in het begin). 
 

 

a. Omvang van het samenwerkingsverband 
De omvang van een samenwerkingsverband zou zowel in positieve als in negatieve zin invloed kunnen 
hebben op het behalen van de vereveningsdoelstelling. Enerzijds zou het kunnen zijn dat een groot 
samenwerkingsverband meer moeite zou ervaren met het terugdringen van het deelnamepercentage 
(v)so omdat het in absolute zin om meer leerlingen gaat. Het verband zou te log kunnen zijn om op 
korte tijd zulke veranderingen teweeg te brengen. Anderzijds is klein ook niet altijd ‘fijn’. Een relatief 
klein samenwerkingsverband zou tegen ander soort problemen aan kunnen lopen, zoals te weinig 
financiële buffer om de nodige beleidsaanpassingen in gang te kunnen zetten.  
Dus, is het voor grote samenwerkingsverbanden lastiger of juist gemakkelijker om het 
deelnamepercentage terug te dringen omdat dat in absolute zin over meer leerlingen gaat? Het 
antwoord lijkt nee, er is namelijk geen statistische relatie gevonden tussen de omvang van een 
samenwerkingsverband een de mate waarin het deelnamepercentage (v)so toe of afneemt bij 
verbanden met een negatieve verevening.  
 
De volgende twee grafieken illustreren dit. De grafieken tonen voor alle verbanden met een negatieve 
verevening op de horizontale as de omvang van het samenwerkingsverband en op de verticale as de 
mate van toe- of afname van het (v)so in procentpunten. Hoe hoger het gegevenspunt, hoe hoger de 
toename (v)so.  
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Zoals gezegd kan dus op basis van deze gegevens geconcludeerd worden dat de omvang van het 
samenwerkingsverband weinig invloed lijkt te hebben op de ontwikkeling van het 
deelnamepercentage (v)so. Daarnaast is opvallend dat bij lang niet alle samenwerkingsverbanden met 
een negatieve verevening het deelnamepercentage (v)so daalt in de periode 2011 – 20175.  
 

b. Krimp of niet 
Het kan relevant zijn of een samenwerkingsverband krimp ervaart. Krimp in het 

samenwerkingsverband kan het lastiger maken om het deelnamepercentage (v)so terug te dringen. 

Zelfs als het absolute aantal (v)so leerlingen dan gelijk blijft stijgt het deelnamepercentage ten opzichte 

van het totaal aantal leerlingen. 

                                                           
5 Wanneer we enkel naar de periode 2014-2017 kijken is het beeld voor het po vergelijkbaar. In het vo 
is een verschuiving te zien: meer verbanden met een negatieve verevening hebben een dalend 
deelnamepercentage vso in de periode 2014-2017 dan in de periode 2011-2017. 
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Er blijkt echter geen duidelijke relatie tussen de twee. Ter illustratie zijn de gegevens hieronder grafisch 

weergegeven. Op de horizontale as staat de ontwikkeling in deelnamepercentage (v)so in 

procentpunten (percentage (v)so in 2017 min het percentage (v)so in 2011). Op de verticale as de 

ontwikkeling in het totale aantal leerlingen (totaal aantal leerlingen in 2017 min het totaal in 2011, 

gedeeld door het totaal in 2011). Zoals te zien ervaren in het po alle samenwerkingsverbanden met 

een negatieve verevening ook krimp. 

Het meest linker gegevenspunt in de grafiek hieronder wil zeggen dat dat samenwerkingsverband een 

totale krimp heeft van 5,3% en een afname in deelnamepercentage so van 1,2 procentpunt.  

 

 

 

c. Financiële positie 
 
Uit de genomen steekproef blijkt in de top 15 geen relatie is tussen de rentabiliteit of het 
weerstandsvermogen en de mate waarin het deelnamepercentage so of vso is toegenomen of 
afgenomen.  
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Hieronder staan een viertal grafiekenter illustratie hiervan. Alle samenwerkingsverbanden hebben een 
hoge negatieve verevening. Drie van de vier hebben een dalend deelnamepercentage (v)so, 
weergegeven op de secundaire verticale as. De rentabiliteit en het weerstandsvermogen zijn 
weergegevens op de primaire verticale as, alsmede de landelijke benchmark van deze kengetallen.  
 
 

 
 

 
 
Bovenstaande samenwerkingsverbanden (VO Deventer en VO Apeldoorn) hebben een zeer 
vergelijkbare vereveningsopdracht (nummer 2 en 3 in de ranking) en vergelijkbare ontwikkeling vso 
(afname van 34,74% en 27,40% respectievelijk). Het financiële verhaal is echter verschillend. 
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Conclusies  
Deze analyse heeft getracht de vraag te beantwoorden: lukt het de samenwerkingsverbanden met een 
grote negatieve vereveningsopdracht om hier op een ‘goede’ manier mee om te gaan?  
Allereerst kan vastgesteld worden dat de vo verbanden grotere verschillen hebben onderling in de 
hoogte van de verveningsopdracht. Vaak hebben zowel het po als het vo in een bepaalde regio 
negatieve of positieve verevening, maar niet altijd. Waar dit niet zo is, kan conflicterend beleid 
ontstaan.  
 
De oorzaak voor verevening ligt bij po soms bij een relatief hoog percentage rugzakleerlingen in 2011. 
Bij het vo is bijna de oorzaak voor hoge negatieve verevening altijd het hoge percentage vso indicaties 
in 2011. 
 
De top 10 van po verbanden met hoge negatieve verevening vertonen meer daling in 
deelnamepercentage so dan de vo verbanden hun deelnamepercentage vso weten terug te dringen. 
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Zijn hier cijfermatig oorzaken voor te vinden? Nee. Omvang of krimp lijkt geen invloed te hebben. De 
financiële posities top 15 verbanden verschillen veel. Een laag weerstandsvermogen of lage 
rentabiliteit lijkt geen voorwaarde (of oorzaak) voor daling (v)so. 
 
De vier voorbeelden die gegeven worden in de paragraaf over de invloed van de financiële positie 
roepen een aantal vragen op, waaronder 

• Met welke maatregelen is de deelname aan het vso gedaald? Is dit overeenkomstig de 
uitgestippelde koers (ondersteuningsplan)? 

• Ontstaan er knelpunten in het regulier onderwijs en hoe biedt het samenwerkingsverband 
daarin ondersteuning? 

• Bij Deventer: Wat is de streefwaarde voor het weerstandsvermogen en op basis waarvan? 
• Bij Apeldoorn: Hoe denkt het samenwerkingsverband het hoofd te bieden aan de lastige 

financiële positie? 
 
De conclusie is dat vanuit de ‘harde’ benadering geen eenduidige verklaring gevonden is voor het al 
dan niet succesvol omgaan met een negatieve verevening. Waarom lukt het op sommige plekken dan 
toch beter? Deze conclusie wekt de suggestie dat de verklaring eerder gezocht moet worden bij meer 
‘zachte’ aspecten, zoals het beleid van en de onderlinge samenwerking binnen het 
samenwerkingsverband. Bestaat er een key to succes? 
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Bijlagen 
 
Top 15 meest negatieve en positieve absolute verevening po 
 

     
  

swv po

Absolute 

verevening

Passend Onderwijs  PO 30-04 -3.857.275,31€   

Stichting Samenwerkingsverband 

23-02 -3.140.449,90€   

Stichting Passend Onderwijs 23-

05 -2.629.628,65€   

Samenwerkingsverband Twente 

Noord PO -2.462.419,38€   

SWV PO 30-03 Optimale 

Onderwijs Kans -2.144.936,58€   

SWV 25-09 PO -2.002.248,71€   

Stichting Samenwerkingsverband 

24-03 -1.905.388,17€   

Stichting Samenweringsverband 

Noord-Kennemerland PO -1.828.743,29€   

Sg. Passend Onderwijs Maastricht 

en Heuvelland PO -1.587.009,76€   

Samenwerkingsverband 

IJssel/Berkel -1.511.862,65€   

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Eindhoven e.o. -1.483.575,28€   

Stichting SWV Primair passend 

Onderwijs Noord-Limburg -1.439.391,23€   

Samenwerkingsverband Passend 

onderwijs PO Helmond-Peelland -1.338.317,06€   

Samenwerkingsverband PO 

Noordoostpolder-Urk -1.216.546,56€   

SWV Stromenland PO 2507 -1.181.865,75€   

swv po

Absolute 

verevening

Stg. Passend Primair Onderwijs 

Haaglanden (SPPOH) 4.968.094,94€   

Reformatorisch 

Samenwerkingsverband PO 3.265.448,36€   

Samenwerkingsverband Utrecht 

PO 2.798.427,90€   

Unita 2.683.563,08€   

Stg. Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs PO Friesland 

2101 2.026.462,40€   

Stichting Passenderwijs 1.997.207,10€   

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Amsterdam/Diemen 1.903.222,87€   

Stichting Passend Primair 

Onderwijs Delft e.o. 1.578.437,17€   

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Zuid-Kennemerland 1.541.477,77€   

Profi Pendi 1.488.315,09€   

Stichting Samenwerkingsverband 

Primair Onderwijs Westland 1.316.816,27€   

Amstelronde passend onderwijs 1.254.410,00€   

Samenwerkingsverband Driegang 1.253.079,58€   

Stg. SWV Schiedam, Vlaardingen, 

Maassluis onderwijs dat past 1.243.921,03€   

Stg. Samenwerkingsverband 

Waterland Primair Onderwijs 1.189.875,73€   
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Top 15 meest negatieve en positieve absolute verevening vo  
 
 

    
  

swv vo

Absolute 

verevening

Stichting VO2305 -5.554.613,55€   

Coöperatie SWV 25-05 U.A. -4.180.100,41€   

Stichting Regionaal 

samenwerkingsverband v PO 

Eindhoven en Kempenland -3.782.630,61€   

Stichting SWV VO Twente Oost -3.575.377,03€   

Stichting Leerlingenzorg NW-

Veluwe -3.396.338,33€   

Swv passend onderwijs VO-VSO 

Helmond-Peelland -2.927.997,71€   

SWV Slinge-Berkel -2.886.812,61€   

SWV Voortgezet Onderwijs de 

Meierij -2.616.409,89€   

Stichting Samenwerkingsverband 

Regio Almelo VO/VSO -2.408.030,66€   

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Deventer -1.961.689,16€   

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Lelystad -1.882.059,38€   

Samenwerkingsverband VO 

Doetinchem e.o. -1.853.025,77€   

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs V(S)O2506 -1.550.392,09€   

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 -1.516.842,94€   

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs VO/VSO 31.02 -1.484.759,38€   

swv vo

Absolute 

verevening

SWV V(S)O Zuid Holland West 4.649.345,79€   

Vereniging Reformatorisch 

Passend Onderwijs voor 

Voortgezet Onderwijs 4.571.500,90€   

Samenwerkingsverband Koers VO 3.552.968,77€   

Qinas, coöperatie 

samenwerkende schoolbesturen 

in het Gooi U.A. 3.082.832,01€   

Stichting VO 

Samenwerkingsverband 

Amstelland en de Meerlanden 2.558.001,73€   

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs VO20.01 2.498.592,16€   

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs VO2801 2.422.424,94€   

Samenwerkingsverband 

voortgezet onderwijs/speciaal VO 

Zuid-Kennemerland 2.279.824,53€   

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Voortgezet Onderwijs 

Barneveld-Veenendaal 1.843.847,47€   

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Passend Onderwijs Gorinchem 

e.o. 1.768.750,77€   

Samenwerkingsverband VO Regio 

Utrecht West 1.416.637,18€   

Stichting Samenwerkingsverband 

Voortgezet Onderwijs Nieuwe 

Waterweg Noord 1.372.119,41€   

St. Regionaal 

Samenwerkingsverband Breda en 

omgeving 1.342.181,89€   

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Delflanden 1.287.004,64€   

Samenwerkingsverband 

Groningen Ommelanden V(S)O 1.243.954,90€   
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Top 15 meest negatieve en positieve relatieve verevening (uitgedrukt als bedrag per leerling) po 
 
 

      
  

swv po

Verevening 

per ll

Samenwerkingsverband PO 

Noordoostpolder-Urk -172,00€             

Passend Onderwijs  PO 30-04 -154,85€             

Stichting Samenwerkingsverband 

24-03 -153,80€             

Sg. Passend Onderwijs Maastricht 

en Heuvelland PO -111,53€             

Samenwerkingsverband Twente 

Noord PO -106,30€             

Stichting Passend Onderwijs 23-

05 -87,24€               

Samenwerkingsverband 

IJssel/Berkel -86,70€               

SWV 25-09 PO -86,20€               

Sine Limite, Cooperatie Passend 

Ond. Deventer -84,67€               

Stichting Samenwerkingsverband 

PO Weert-Nederweert -83,65€               

SWV PO 31-02 Midden Limburg -83,02€               

Stichting Samenwerkingsverband 

23-02 -80,52€               

Stichting Samenweringsverband 

Noord-Kennemerland PO -79,94€               

Samenwerkingsverband PO 30-10 -75,65€               

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs PO 

Westelijke Mijnstreek -74,98€               

swv po

Verevening 

per ll

Samenwerkingsverband Passend 

Primair Onderwijs Hoeksche 

Waard 137,46€               

Stichting Samenwerkingsverband 

Primair Onderwijs Westland 114,21€               

Stichting Passenderwijs 109,63€               

Unita 106,38€               

Samenwerkingsverband Utrecht 

PO 100,79€               

Stg. Passend Primair Onderwijs 

Haaglanden (SPPOH) 89,71€                 

Amstelronde passend onderwijs 88,46€                 

Stichting SWV Passend Primair 

Onderwijs Goeree-Overflakkee 87,54€                 

Reformatorisch 

Samenwerkingsverband PO 82,52€                 

Stg. Samenwerkingsverband 

Waterland Primair Onderwijs 81,09€                 

RiBA 80,20€                 

Stg. SWV Schiedam, Vlaardingen, 

Maassluis onderwijs dat past 79,22€                 

Profi Pendi 78,60€                 

Stichting Passend Primair 

Onderwijs Delft e.o. 73,99€                 

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Zuid-Kennemerland 73,96€                 
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Top 15 meest negatieve en positieve relatieve verevening (uitgedrukt als bedrag per leerling) po 
 
 

     

swv vo

Verevening per 

ll

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Lelystad -397,77€               

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Deventer -365,24€               

Coöperatie SWV 25-05 U.A. -320,28€               

SWV Slinge-Berkel -258,07€               

Stichting Leerlingenzorg NW-

Veluwe -254,51€               

Stichting VO2305 -232,16€               

Samenwerkingsverband VO 

Doetinchem e.o. -188,82€               

Swv passend onderwijs VO-VSO 

Helmond-Peelland -186,98€               

Stichting Aandacht+ -183,30€               

Stichting SWV VO Twente Oost -161,04€               

Stichting Samenwerkingsverband 

Regio Almelo VO/VSO -155,55€               

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs VO/VSO 31.02 -153,78€               

SWV Voortgezet Onderwijs de 

Meierij -131,97€               

Stichting Regionaal 

samenwerkingsverband v PO 

Eindhoven en Kempenland -127,72€               

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106 -122,48€               

swv vo

Verevening 

per ll

Coöperatie Regionaal SWV 

Passend Onderwijs VO Goeree-

Overflakkee U.A. 246,56€               

Vereniging Reformatorisch 

Passend Onderwijs voor 

Voortgezet Onderwijs 197,88€               

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Passend Onderwijs Gorinchem 

e.o. 179,38€               

Samenwerkingsverband VO Regio 

Utrecht West 171,94€               

Qinas, coöperatie 

samenwerkende schoolbesturen 

in het Gooi U.A. 167,53€               

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Voortgezet Onderwijs 

Barneveld-Veenendaal 167,50€               

Stichting Samenwerkingsverband 

VO Delflanden 151,83€               

Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs VO2801 150,10€               

Stichting VO 

Samenwerkingsverband 

Amstelland en de Meerlanden 148,75€               

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs VO20.01 145,31€               

SWV V(S)O Zuid Holland West 136,31€               

Stichting Samenwerkingsverband 

Voortgezet Onderwijs Nieuwe 

Waterweg Noord 127,99€               

Stichting Regionaal 

Samenwerkingsverband Passend 

Voortgezet Onderwijs 

Zoetermeer 118,66€               

Samenwerkingsverband 

voortgezet onderwijs/speciaal VO 

Zuid-Kennemerland 114,89€               

SWV VO Oost-IJsselmonde/West-

Alblasserwaard 106,09€               


