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Welkom!

Openingswoord door Mike Jolink namens het Steunpunt Passend 
Onderwijs



Programma

• Ochtend: Informatievertrekking over actuele ontwikkelingen in de 
bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden (gelegenheid voor 
technische vragen)

• Middag: Voorbeelden, informatie en gesprek over doelmatigheid



Detailprogramma ochtend

Het ochtenddeel wordt verzorgd door: Kitty Attema (PO-Raad), Jesper Houwen (ambtelijk 
secretaris van het bedrijfsvoeringsoverleg passend onderwijs), Rick de Wit (Infinite 
Financieel)
Aan de orde komen:

- Stroomschema’s tlv’s sbo en (v)so

- Huidige situatie: bekostiging swv 2021-2022 en 2022 augustus-december, waaronder 
Kijkglazen groei (vso) en de vergoeding voor btw

- Toekomstige situatie: bekostiging vanaf 1 januari 2023, waaronder indicatie bedragen en 
Kijkglazen met informatie over te bekostigen leerlingen gespecialiseerd onderwijs

- BTW

- Afbouw vermogens swv: stand van zaken project M23



Stroomschema’s tlv’s sbo en so



Welk swv geeft de tlv af?

Gespecialiseerd onderwijs- wie geeft de TLV af?
• PO – sbo en so
• VO – pro en vso

Aanleiding – complexe vraagstukken vanuit swv-en. Bijvoorbeeld:
so leerling in swv A, met een tlv van swv A, verhuist naar het gebied van swv 
B. Daar is geen passende so plek maar wel een passende sbo plek. Wie geeft 
de tlv af?  

Stroomschema’s met onderbouwing (verwijzing wetsartikelen), afgestemd 
met het Ministerie van OCW.



Gespecialiseerd onderwijs (sbo/so) - wie geeft de TLV af?

is er al een tlv? → ja →
is eenzelfde soort 

tlv nodig?
→

swv dat ook de 

voorgaande tlv 

heeft afgegeven, 

hernieuwt deze.

↓ ↓

nee
nee, ander soort 

tlv
→ sbo naar so →

swv waartoe de 

sbo school behoort 

(is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WEC art. 40, 

11a

↓ → so naar sbo →

swv waar de 

leerling woont, 

geeft de tlv af. 

WPO art. 40, 8b 1°

↓ →

so naar so 

(verandering 

bekostigings 

categorie, bijv. van 

laag naar midden)

→

swv waartoe de 

huidige so school 

behoort (is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WEC art. 40, 

11a

zit de leerling al op 

een reguliere bao
→ ja →

swv waartoe de 

reguliere bao 

school behoort, 

geeft de tlv af. 

WPO art. 40, 8a

↓

nee

↓

woont de leerling in 

nederland?
→ ja →

swv waar de 

leerling woont, 

geeft de tlv af. 

WPO art. 40, 8b 1°

↓

nee

↓

swv waar de 

school van 

aanmelding staat 

(sbo, so of vso), 

geeft de tlv af. 

WPO art. 40, 8b 2°



Casus

Gespecialiseerd onderwijs (sbo/so) - wie geeft de TLV af?

is er al een tlv? → ja →
is eenzelfde soort 

tlv nodig?
→

swv dat ook de 

voorgaande tlv 

heeft afgegeven, 

hernieuwt deze.

↓ ↓

nee
nee, ander soort 

tlv
→ sbo naar so →

swv waartoe de 

sbo school behoort 

(is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WEC art. 40, 

11a

↓ → so naar sbo →

swv waar de 

leerling woont, 

geeft de tlv af. 

WPO art. 40, 8b 1°

↓ →

so naar so 

(verandering 

bekostigings 

categorie, bijv. van 

laag naar midden)

→

swv waartoe de 

huidige so school 

behoort (is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WEC art. 40, 

11a



Gespecialiseerd onderwijs (pro/vso) - wie geeft de TLV af?

is er al een TLV 

afgegeven door 

een swv vo?

→ ja →
is eenzelfde soort 

tlv nodig?
→

swv dat ook de 

voorgaande tlv 

heeft afgegeven, 

hernieuwt deze.

↓ ↓

nee
nee, ander soort 

tlv
→

praktijkonderwijs 

naar vso
→

swv waartoe de 

pro school behoort 

(is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WEC art. 40, 

13a

↓ →
vso naar 

praktijkonderwijs
→

swv waartoe de  

school van 

aanmelding 

behoort (is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WVO art. 

10g

↓ →

vso naar vso 

(verandering 

bekostigings 

categorie, bijv. van 

laag naar midden)

→

swv waartoe de 

huidige vso school 

behoort (is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WEC art. 40, 

13a

↓

zit de leerling al op 

een reguliere vo 

school

→ ja →

swv voor de regio 

waartoe de vo 

school behoort, 

geeft de tlv af. 

WVO art. 10g

↓

nee

↓

komt de leerling uit 

het po (bao, sbo 

of so)

→ ja →
verwijzing naar het 

vso
→

swv vo waar de 

leerling woont, 

geeft de tlv af. 

WEC art. 40 11a 

1°

↓ →
verwijzing naar 

praktijkonderwijs
→

swv waartoe de  

school van 

aanmelding 

behoort (is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WVO art. 

10g

↓

nee*

↓

woont de leerling in 

nederland?
→ ja →

swv waartoe de  

school van 

aanmelding 

behoort (is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WVO art. 

10g

↓

nee

↓

swv waartoe de  

school van 

aanmelding 

behoort (is nu de 

verwijzende 

school), geeft de 

tlv af. WVO art. 

10g

* bijv. thuiszitter zonder inschrijving, leerling van een particuliere school, leerling vanuit dagbesteding



Welk swv geeft de tlv af?

Complexe casussen? Leg deze voor aan het Steunpunt.

Stel bij voorkeur de vraag gezamenlijk (twee of meer swv-en) als er 
verschil van inzicht is.

helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl

Uitbreiding stroomschema’s tlv’s residentiele leerlingen volgt later.

Dit najaar OCW werkgroep tlv’s n.a.v. maatregel 18 (verbeteraanpak 
passend onderwijs, november 2020). Mogelijk aanpassingen.

mailto:helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl


Huidige bekostiging



Extra middelen 2022
Wat komt er op u af dit najaar?
Reguliere bekostiging (lichte en zware ondersteuning) – forse indexatie op basis 
van de definitieve regelingen personele bekostiging PO 2021-2022 en 2022-2023 (5 
maanden).

• Dichten loonkloof PO-VO (Onderwijsakkoord)
• Loonbijstelling 2022

Afdracht (v)so via DUO – worden eveneens geïndexeerd.

Zelf indexeren: groei (v)so, 2% regeling (sbo) en grensverkeer (sbo).

Hogere netto baten – beschikbaar voor het ondersteuningsplan. Realiseer je dat 
personele inzet fors duurder is geworden, met name in het PO.

Plus extra’s 



swv-en in relatie tot het sbo 2022

2021-2022:

• Afrekening schooljaar 2021-2022 (2% regeling) o.b.v. Definitieve Regeling 
bekostiging personeel PO 2021-2022 (publicatie 30 aug. 2022, beschikking sept.).

• Indexatie groei en grensverkeer? Beleid in ondersteuningsplan swv.

augustus t/m december 2022:

• Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 (publicatie 30 aug. 
2022, beschikking okt.) 

• 2% regeling aug-dec 2022 (5 maanden!) o.b.v. telling 1 oktober 2021

• Groeiregeling (groei tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022): Kijkglas 4, 
publicatie 28 april 2022.

• Grensverkeer (teldatum 1 okt. 2021): Kijkglas 5, publicatie okt. 2022.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-22601.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-22597.html


swv-en in relatie tot het (v)so 2022
2021-2022:
• Afrekening schooljaar 2021-2022 door DUO o.b.v. Definitieve Regeling 

bekostiging personeel PO 2021-2022 (publicatie 30 aug. 2022)
• Indexatie groeibekostiging 2021-2022? Beleid in ondersteuningsplan swv.

augustus t/m december 2022:
• Ondersteuningsbekostiging aug.-dec. 2022 door DUO o.b.v. de Definitieve 

Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 (publicatie 30 aug. 2022, 
beschikking okt.) voor de laatste vijf maanden van 2022.

• Teldatum 1 okt. 2021
• Groeibekostiging (groei tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022): Kijkglas 

3 (publicatie 8 september 2022)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-22601.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-22597.html


Aanvullende bekostiging 2022
Ophoging bedrag per ll. zware ondersteuning

Schooljaar 2021-2022 (dus in def. beschikking 2021-2022)

Structureel:

• € 15,12 voor hoogbegaafde leerlingen (geen nieuw onderdeel in de bekostiging, 
wel geactualiseerd bedrag). 

• € 7,42 btw compensatie.

Incidenteel

• € 17,97 NPO (alleen swv vo), loopt door t/m 2022-2023.

• € 6,36 ouder- en jeugdsteunpunt, eenmalig.



Aanvullende bekostiging 2022
Ophoging bedrag per ll. zware ondersteuning

Schooljaar 2022-2023 (dus in def. beschikking 2022-2023)

5/12e deel, 41,67%! Daarna in kalenderjaar beschikking 2023.

Structureel:

• € 15,54 voor hoogbegaafde leerlingen (geen nieuw onderdeel in de bekostiging, 
wel geactualiseerd bedrag). 

• € 12,83 btw compensatie.

Incidenteel

• € 18,04 NPO (alleen swv vo), laatste schooljaar.



BTW

Informatie als opmaat naar een factsheet van het SPO



BTW

• Vrijstellingsbepalingen bij de start van passend onderwijs

• Aanscherping in EU-regelgeving 2018: geen vrijstelling meer

• Swv-en zijn sociaal culturele instelling, scholen zijn onderwijsinstellingen

• Ministerie van financiën: swv-en moeten btw betalen wanneer ze 
personeel van scholen inhuren

• Resultaat overleg Min. van Financiën – OCW: compensatie structureel € 30 
mln.

• Macro berekening IF (2020):  jaarlijks  € 21 mln. – € 31,5 mln.

• Compensatie via ophoging bedrag zware ondersteuning

• Toereikend? Lumpsum/pech of geluk



BTW

Bekostiging vanaf 1-1-2022, macro € 30 mln.

Definitieve relingen bekostiging personeel PO 2021-2022

Bedrag per leerling: € 7,42

Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023

Bedrag per leerling  5/12 x € 12,83 = € 5,35

Totaal  per leerling € 12,77 in 2022

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-22601.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-22597.html


BTW

Gevolgen:
• De (meerjaren)begroting 2023 e.v.: in kaart brengen welke posten dit raakt 

en deze verhogen met 21%
• 2022: met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2022 de ‘leveranciers’ van 

personeel (scholen, ab-diensten) btw vergoeden?
• 2021 en eerder: rekening houden met naheffing door de Belastingdienst?
• Kiezen swv-en voor meer personeel in dienst i.p.v. inhuur?

Disclaimer:
• Discussie woedt nog volop



Bekostiging per 2023

Vereenvoudiging bekostiging en 

vangnetbepaling meer dan gemiddelde groei (v)so en sbo



Vereenvoudigde bekostiging

• Budgetneutraal voor de sector

• Kalenderjaarbekostiging

• Teldatum 1 februari t-1 (dus 1 feb. 2022 bepaalt 2023). Teldatum vo 
blijft 1 okt. t-1!

• Groeiregeling sbo en (v)so vervalt → nieuwe vangnetbepaling

• 2% regeling en grensverkeer sbo vervallen – bekostiging sbo zoals 
(v)so → Landelijke tlv sbo

• Geen overgangsregeling voor swv-en



Effecten voor 
samenwerkingsverbanden
• Indicatiebedragen beschikbaar via PO-Raad:

https://www.poraad.nl/toolbox-model-vereenvoudigde-bekostiging

• Beschikkingen in december 

• Bedrag lichte ondersteuning po omhoog: € 335,16
• Saldo effect nieuwe teldatum en afschaffen 2% en groeibekostiging

• Bedragen zware ondersteuning po en vo kleine toename:
• Saldo effect nieuwe teldatum en afschaffen groeibekostiging
• PO: € 461,41
• VO: € 756,44

• Totale budget swv neemt toe, voor po en vo

https://www.poraad.nl/toolbox-model-vereenvoudigde-bekostiging


Effecten voor
samenwerkingsverbanden

• Nieuwe regelgeving rondom meebetalen overschrijding budget swv
door scholen 



Vangnetbepaling meer dan 
gemiddelde groei (v)so en sbo
• Nieuwe teldatum 1 februari

• Werkgroep – handreiking voor uniforme vangnetbepaling

• Voor verantwoorde bedrijfsvoering go-scholen

• Verkorten periode teldatum – bekostigingsperiode



In een notendop



Stap 1: Vaststellen meer dan 
gemiddelde toename
• Wie: go-school (viercijferig-BRINnr, so en vso apart)

• Hoe: aantal ingeschreven leerlingen met TLV:
• 1 september

• 1 februari

• 1 juni

• Wanneer: 4 weken na 1 juni (prikdatum via ROD/DUO) – 1 oktober

• Vervolg: niets (als geen meer dan gemiddelde toename) of stap 2



Voorbeeld school Y

Er is sprake van meer dan gemiddelde toename, 
want 5 > 0, door naar stap 2



Voorbeeld school X

Aantal leerlingen 1 september 100

Aantal leerlingen 1 februari 105

Aantal leerlingen 1 juni 110

Toename periode 1 5 (105-100)

Toename periode 2 5 (110-105)

Er is GEEN sprake van meer dan gemiddelde 
toename, want 5 = 5. 



Stap 2: vaststellen hoogte 
vangnetbekostiging per swv
• Wie: go-school (viercijferig-BRINnr, so en vso apart)

• Hoe (vergelijkbaar met oude regeling): 
▪ Netto (nieuwe TLV minus uitstroom) instroom periode 2 per 

ondersteuningscategorie *bedrag per leerling (basis + ondersteuning)

▪ Optelsom alle ondersteuningscategorieën

▪ Minimaal € 0

• Wanneer: voor 1 oktober 

• Vervolg: niets (bij € 0) of factuur sturen naar (meerdere) swv



Voorbeeld school Y 
(netto instroom periode 2)



Stap 3: Uitbetaling door het swv

• Wie: samenwerkingsverband po/vo

• Hoe: verifiëren factuur en overboeken bedrag

• Wanneer: nieuw kalenderjaar



Wat is nodig voor de uitvoering?

• Vangnetbepaling in ondersteuningsplan (zie bijlage C handreiking)

• Informatie vanuit DUO

• Bedragen uit ministeriële regeling

• Geld vanuit SWV



Kijkglazen 2023

• De volgende kijkglazen blijven zijn er in 2023:
• Huidig kijkglas 1, met als toevoeging de inschrijvingen in het sbo die DUO 

verrekent met het swv

• Huidig kijkglas 2, zonder veranderingen

• Nieuw kijkglas voor de vangnetbepaling, vergelijkbaar met huidig kijkglas 3

• Huidig kijkglas 3,4 en 5 zijn er in 2022 voor het laatst



Informatiebronnen

Vereenvoudiging bekostiging

• Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-
primair-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-primair-onderwijs

• Steunpunt: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/vereenvoudiging-
bekostiging-po/

• Veel gestelde vragen en antwoorden (met name cat. F)

• Tool om baten en verplichte afdrachten te berekenen

• Twee wekelijks vragen-halfuurtje – link in agenda-item PO-Raad (eerst volgende op 21 september)

Vangnetbepaling

• https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/vereenvoudiging-bekostiging-po/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-primair-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-primair-onderwijs
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/vereenvoudiging-bekostiging-po/
https://www.poraad.nl/werkgeverschap/financien/vereenvoudiging-bekostiging/qa-vereenvoudiging-bekostiging
https://www.poraad.nl/toolbox-model-vereenvoudigde-bekostiging
https://www.poraad.nl/agenda
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/vereenvoudiging-bekostiging-po/


Stand van zaken project M23
- afbouw vermogens 

samenwerkingsverbanden



Afbouw vermogens swv

• Maatregel 23 in Verbeteraanpak Passend Onderwijs: aanpakken van 
onnodige reserves

• 11 december 2020 > brief minister aan alle swv ‘kom met een gezamenlijk 
plan voor (ver)snel(de) en doelmatige afbouw van uw reserves’

• PO-Raad, VO-raad, Netwerk LPO en Sectorraad swv vo pakken regie

• Sectorplan voor een snelle en doelmatige afbouw van de bovenmatige 
reserves van de swv po en vo wordt opgesteld en aangeboden aan de 
minister

• Plan bevat doelstellingen voor afbouw en plan voor monitoring

• Minister keurt het plan goed. Generieke korting is daarmee - voor dat 
moment - van de baan



Afbouw vermogens swv

• Naar verwachting zet trend in 3e monitor door

• Spannend hoe minister zal reageren > in lijn met eerdere standpunten óf milder, 
met begrip voor veranderende externe omstandigheden

• Pleidooi: swv kijk ook naar interne omstandigheden!



Afsluiting van het 
ochtendprogramma

Mike Jolink



Pauze

Lunchen en netwerken



Programma middag

• Drie samenwerkingsverbanden (1 vo, 2 po) presenteren hun manier 
waarop ze doelmatige besteding van de middelen die aan de scholen 
worden verstrekt organiseren en monitoren.

• Vertegenwoordigers van de Inspectie van het Onderwijs informeren 
kort over de stand van zaken in hun onderzoek naar doelmatigheid in 
passend onderwijs. En vragenderwijs reflecteren zij op de door de 
swv gepresenteerde beste practices, mede op basis van inzichten 
gepubliceerd de afgelopen jaren in de Staat van het Onderwijs.

• Gesprek 



Drie samenwerkingsverbanden
aan het woord

Langstraat Heusden Altena  PO

Amstelland en de Meerlanden VO

Unita PO



Swv Langstraat Heusden Altena 

• Zo’n 10.000 leerlingen

• 15 schoolbesturen, waarvan 10 regulier onderwijs en 5 speciaal 
onderwijs

• 47 basisscholen en 2 SBO-scholen

• 5 SO-scholen (buiten het swv)

• 4 gemeenten: Altena (Aalburg), Heusden, Loon op Zand, Waalwijk

• Kleine staf, veel verantwoordelijkheid en middelen bij de 
schoolbesturen (bestuursmodel)



Structuur

• Ondersteuningsplan (OSP)

• Jaarplan:
• Gekoppeld aan doelen en programmalijnen uit het OSP

• Uitgewerkt in een activiteitenprogramma met per activiteit een beschrijving 
van context, doelen/resultaat, activiteiten, planning, 
monitoring/verantwoording en inzet middelen (gekoppeld aan de begroting)

• Evaluaties:
• Medio kalenderjaar en einde kalenderjaar over voortgang en realisatie. Is 

mede input voor volgende jaarplan en begroting

• Formele routes afgesproken met RvT, DNR en OPR



Middelen voor de besturen

• € 200 per leerling voor:
• versterking basisondersteuning,
• inzet extra ondersteuning,
• opzet van en deelname aan leernetwerken/regionale samenwerking

• Besturen leveren plan, inclusief begroting (doen ze in het algemeen 
serieus)

• Jaarlijkse verantwoording via:
• Format gerelateerd aan het plan (door de besturen in te vullen)
• Monitorgesprek (o.a. over de inzet van de middelen en de resultaten 

daarvan)

• Maar, het is oppervlakkig en de sturingsmogelijkheden zijn gering



Vraagstuk

• De structuur staat en een ieder doet zijn best

• Maar:
• zetten we de middelen met name op bestuursniveau nu echt doelmatig in en 

hebben we daar zicht en sturing op?

• Hoe kan dat beter?



kwaliteit en doelmatigheid 
SWV VO

Amstelland en de Meerlanden



kernonderdelen

schoolmodel

17.000 lln, 18 schoollocaties, 10 besturen, 5 gemeenten

niet-onafhankelijke RvT (onafhankelijk voorzitter)

scholen ontvangen budgetten, swv is klein 

verantwoordingscyclus

verantwoording aan elkaar… en aan het swv

voorjaarsronde (actieplannen)

najaarsronde (verantwoording via activiteitenoverzichten)

4 – 7 – 12 mnd rapportages (OPR en RvT) 



kwaliteitsontwikkeling (1)

was…
handmatige overzichten (o.a. via Word en Excel)

veel ruimte aan de scholen voor acties en indicatoren

twee gespreksrondes met de scholen per jaar (vaak 
groepsgesprekken!)

geen scherp oordeel van swv op doelmatigheid

globale koppeling met speerpunten ondersteuningsplan



kwaliteitsontwikkeling (2)
wordt…

gedachtenlijn: Wat dragen de activiteiten van de scholen bij aan het 
waarmaken van de doelstellingen van het swv?

meer eenduidigheid in doelstellingen en indicatoren

volledige inrichting Perspectief Op School (dashboard, data-input en 
SOP) + Regioscan als onderlegger

directe koppeling ondersteuningsplan aan kwaliteitsindicatoren

kwaliteitskader = toetsingskader RvT

voor- en najaarsronde in elkaar schuiven
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Arrangement Plus 2016-2022
Doelmatig bestede middelen?



Doelmatige inzet van middelen?

• Inspectie gaat doelmatige inzet van middelen vragen aan swv’s

• Definitie nog in ontwikkeling

• Wel al vragenlijst uitgezet door inspectie

• Zelf extern laten onderzoeken







Arrangementen Plus

• Oude “rugzak” bekostiging stopte in 2016. De bekostiging liep 
op sommige scholen bij ons te snel, te sterk terug. Er was ook 
niet financieel geanticipeerd in 2014 en 2015.

• In de bestuurlijke dialoog met het swv brachten de 
schoolbestuurders en directeuren in, dat met een beperkte 
aanvullende bekostiging, verwijzingen naar S(B)O voorkomen 
zouden kunnen worden. Arrangement + werd geboren.

• Na zes jaar arrangementen + kunnen we beamen dat het de 
SBO instroom mede heeft beperkt.



Wat is een Arrangement Plus?
Een arrangement plus is een extra vorm van bekostiging op de reguliere 
school (een slim rugzakje), als de hulpvraag op de reguliere scholen de 
basisondersteuning ruim overstijgt. De deelnemers van het  MDO 
(ouders, leerkracht IB’er en schoolpsycholoog van Unita) zijn het er 
samen over eens, dat er met extra ondersteuning op de school aan de 
leerling en/of de leerkracht een verwijzing naar S(B)O voorkomen kan 
worden. Het schoolbestuur committeert zich eerst en dan Unita, beiden 
voor 50% van de kosten van het arrangement. Steeds voor een periode 
van 12 maanden. Verlenging is met motivatie mogelijk. Betaling door 
Unita is na afloop en na ontvangst van de evaluatie op de doelen uit de 
aanvraag en met de formele rekeningen (100%). In totaal 250 casussen 
per schooljaar.



• Voorkomen verwijzing naar S(B)O benoemd in de aanvraag:  
(resultaat is groter, aangezien het niet altijd  wordt vastgelegd 
of benoemd, omdat het gevoelig ligt)

2016-17: 2X SO4

2017-18: 3X SO4    1X SO3       3X SBO    1X VSO3
2018-19: 1X SO4    1X SO3     16X SBO
2019-20: 5X SO4    4X SO3       8X SBO 

• Teruglopende SBO verwijzingen!

• SO gelijkblijvend In de 4 schooljaren 2016-2020

• De doelen van het Arrangement Plus gericht op ondersteuning / onderwijsbehoeften van de 
leerling zijn doorgaans gedeeltelijk behaald (>50%), zie volgende dia

• Totaal zit er voor Unita 500k in de arrangementen plus.

Bevindingen n.a.v. onderzoeksvraag in 2020



Hoofdconclusies

• Het Arrangement Plus wordt gewaardeerd door alle betrokkenen;

• Het administratieve proces moest geüpdatet worden en digitaal ondersteund zijn;

• Een klein deel van de Arrangementen Plus is voor de gehele schoolloopbaan;

• Een Arrangement Plus wordt gemiddeld begroot op  € 4750 (range € 350 –
€ 12.500); bijdrage Unita gemiddeld  € 2330,= per schooljaar;

• Het Arrangement Plus wordt breed in de scholen toegepast;

• Het Arrangement Plus wordt op twee scholen voor een groep lln. toegepast;

• Het Arrangement Plus is onze inclusie versneller;

• Tip: Het Arrangement Plus kan per keer breder worden ingezet voor meer lln.; 

• Tip: Het Arrangement Plus kan nog uitgebreid worden naar de behoeften van de 
leerkracht i.r.t. één of meerdere zorgleerlingen.



Arr. Plus: Doelmatig ingezette middelen?

Positief voor doelmatigheid

• Planmatig ingezet per leerling

• Soms per groep of leerkracht

• Doelen gesteld en gemeten

• Multidisciplinair vastgesteld

• Altijd met de ouders

• Verantwoording kwalitatief

• Verantwoording met rekening

• Lerende organisatie

Negatief voor doelmatigheid

• Weinig acceptatie bij ouders

• Te weinig of geen inzet ouders

• IQ leerling is een factor

• Positieve leerhouding is van belang

• Verkeerde aanleiding arrangement+

• Mate van leerkrachtbetrokkenheid

• Financieel, bestuurlijke issues



De Inspectie van het Onderwijs 
aan het woord



Inspectie van het Onderwijs

Stelselonderzoek:  
‘Zicht en sturing op en verantwoording 

van doelmatige besteding 
middelen passend onderwijs’



Nelleke Deelen-Geuze, 
onderzoeksleider (inspecteur 
toezichtteam swv)

Trude van Aalst, lid 
onderzoeksteam (financieel 
inspecteur)

Overige leden 
onderzoeksteam:
- Jan Willem Maijvis
(inspecteur toezichtteam swv)
- Marieke van de Ros 
(inspecteur toezichtteam swv)
- Marieke Jepma 
(medewerker Kennis) 



Doel van het stelselonderzoek

• inzicht verwerven in de wijze waarop samenwerkingsverbanden zicht houden op de 
besteding van de financiële middelen voor passend onderwijs, en hoe zij sturen op en 
zich verantwoorden over de doelmatigheid daarvan. 

• vaststellen wat nodig is om zicht en sturing op en verantwoording over doelmatige 
besteding middelen passend onderwijs te verbeteren. 

• verbeteren van ons toezicht door een beter inzicht in factoren, actoren, processen en 
instrumenten die een rol spelen bij doelmatige besteding van middelen door het 
samenwerkingsverband. 



Synopsis aanleiding

Vanaf 2016 zijn er door diverse instanties onderzoeken gedaan waarbij is 
geconcludeerd dat er meer zicht op resultaten van beleid nodig is en dat er winst te 
behalen is in de informatievoorziening en verantwoording over gevoerd beleid en de 
(daarmee) behaalde resultaten. Deze constateringen hebben geleid tot politieke 
discussies, resulterend in aanscherpingen van wet en regelgeving. 

In het Rapport De Staat van het Onderwijs 2022 is opgenomen dat het effect van de 
inzet van middelen passend onderwijs nog onduidelijk is.

In het rapport ‘Evaluatie Passend Onderwijs’ is onder andere geconcludeerd dat het 
onbekend is of de bestedingen voor extra ondersteuning doelmatig zijn.

Dit is voor de Inspectie van het Onderwijs aanleiding om ons middels dit 
stelselonderzoek te verdiepen in het zicht en sturing op en de verantwoording van 
doelmatige besteding van de middelen passend onderwijs.



Kwalitatieve onderzoeksactiviteiten  
Met 9 externe experts zijn interviews afgenomen, het resultaat daarvan 
is verwerkt tot een theoretisch frame(=basis van ontwikkeling 
onderzoeksinstrumenten)



Focus interviews externe experts

➢Wat is doelmatigheid volgens de externe experts? 

➢Wanneer is er sprake van doelmatige besteding van middelen in 
samenwerkingsverbanden naar de mening van externe experts?

➢Wat zijn de opvattingen van de externe experts over inzicht in, sturing 
op  en verantwoording over doelmatige besteding?

➢Welke factoren, actoren, processen en instrumenten spelen volgens 
de externe experts een rol om te komen tot inzicht op en 
verantwoording over doelmatige besteding? 



→ Zicht



→ Sturing



→ Verantwoording



Kwantitatieve onderzoeksactiviteiten  
- Alle 151 samenwerkingsverbanden zijn met een vragenlijst bevraagd

- 40 samenwerkingsverbanden(steekproef, verdeling 20/20) hebben 
documenten aangeleverd, waaronder het jaarverslag en het 
ondersteuningsplan. De documenten zijn geanalyseerd in 
juni/juli/augustus. 

- In september en oktober worden gestructureerde gesprekken 
gevoerd bij deze 40 samenwerkingsverbanden(steekproef, verdeling 
20/20), met de uitvoerend bestuurder, het intern toezicht en met 
diegene die verantwoording aflegt aan het bestuur van het swv.  



Vervolgproces

➢Oktober: Dataverzameling is compleet, technische rapportage door 
Kennis, start duiding van data

➢November-December: opstellen concept rapport, inclusief een 
preview in de Staat van het Onderwijs 2022

➢Mei 2023: publicatie van het rapport





Groepsgesprek



Evaluatie en afsluiting


