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Toelichting bij de begroting van 2020 

“De begroting is net als een deken in de winter: als de één hem naar zich toe 
trekt, ligt de ander in de kou.” 

 

 

 

 

Hans van Mierlo (1931 –2010) 

 

Inleiding 
Ook in deze begroting van de Stichting Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis 
onderwijs dat past, zijn we er weer in geslaagd om de inhoudelijke ambities uit het ondersteuningsplan 
en de doorontwikkeling daarvan, te vertalen naar financiën. 
 
De uitspraak van Hans van Mierlo wordt in de komende jaren steeds belangrijker als het om het verdelen 
van middelen gaat: de ambitie van SWV ODP om gekoppeld in wijken het samenwerken te bevorderen 
om zo voor de kinderen het best passende onderwijs- en zorgaanbod te creëren, vraagt om ‘elkaar 
gunnen’, ‘delen naar behoefte’, ‘omdenken’ en durven ‘ontschotten’. De scholen krijgen meer en meer 
de regie over de inzet van de ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband. 
 
Algemeen 
In 2020 begroten we de uitgaven hoger dan de inkomsten. Dat doen we met opzet om tegemoet te komen 
aan het beleidsuitgangspunt om de minimale weerstandsreserve te benaderen. Daarmee willen we 
voorkomen dat middelen ‘op de plank blijven liggen’. Dit financiële beleidsuitgangspunt blijven we 
voortzetten.  
 
Uit de bijlage ‘risico analyse bij de begroting van 2020” blijkt dat SWV ODP een beredeneerde 
weerstandsreserve nodig heeft van € 493.952. Bij de vaststelling daarvan worden voor het eerst de 
lemma’s uit de begroting gevolgd om een betere koppeling tot stand te brengen tussen begroting en 
weerstandsreserve. Ten aanzien van deze reserve geldt dat deze voornamelijk uit liquide middelen 
bestaat omdat SWV ODP nagenoeg geen activa heeft. De liquide middelen staan op direct opvraagbare 
bankrekeningen. 
 
De (wettelijk) verplichte overdrachten aan de scholen voor speciaal (basis-) onderwijs beslaan ongeveer 
de helft van de begroting. Van de middelen gemoeid met de personele inzet gaat 80% in de vorm van 
‘menskracht’ naar de scholen in het samenwerkingsverband: dit zijn de schoolcontactpersonen die hun 
expertise toevoegen aan de deskundigheid van de scholen. 
 
Het resterende deel (ongeveer 30% van het totaal) is beschikbaar voor het realiseren van extra 
ondersteuning in het onderwijsveld. Dit gebeurt op verschillende manieren: basisscholen krijgen een vast 
bedrag per leerling, scholen kunnen gebruik maken van leesspecialisten en van plaatsen in groepen voor 
hoogbegaafde leerlingen, er zijn individuele- en groepsarrangementen mogelijk. En in overleg tussen 
schooldirectie, schoolbestuur en SWV bestuur kunnen er ook afspraken gemaakt worden voor 
schoolarrangementen.  
 

          
            

                  
                 
    

 
                 

             
               
                 

                      
               

             
   

 
                

               
             

               
               

 



            
  

 
Schooldirecties in wijkoverleg verenigd kunnen een gezamenlijke aanvraag voor wijk 
ondersteuningsarrangementen doen. Het doel van deze wijkarrangementen is om scholen door middel 
van samenwerking binnen hun wijk te stimuleren geen kind de wijk meer uit te laten gaan. Om deze 
redenen kiezen we ervoor om ook binnen de specificatie van de begroting van Onderwijs dat Past minder 
schotten aan te brengen. 
 
Voor scholen blijkt het een lastige opgave te zijn om inhoudelijke ambities op een goede manier te 
vertalen naar passende aanvragen voor extra middelen. Scholen (en schoolbesturen) kunnen voor advies 
en ondersteuning op dit vlak een beroep doen op de aanwezige expertise bij het samenwerkingsverband. 
De doelmatige inzet van middelen is daarbij leidend: ‘wat beoog je te bereiken met de middelen, hoe 
weet je / bepaal je of je daarin geslaagd bent, in hoeveel tijd wil je dat bereikt hebben en wat denk je 
nodig te hebben?’ Als die vragen beantwoord zijn, volgt samen met school, eventueel schoolbestuur en 
samenwerkingsverband het onderzoek hoe dat dan gefinancierd kan worden en waar welke bijdrage 
vandaan kan komen. 
 
Het is de ambitie van Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past om het passend onderwijs meer en meer 
zo thuisnabij mogelijk te realiseren. Als neveneffect daarvan verwachten we dat de uitstroom naar het 
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zal teruglopen. In de meerjarenraming houden we rekening 
met een stabilisering van de uitgaven (verzameld onder de kopjes ‘afdrachten aan het speciaal (basis) 
onderwijs’) gemoeid met deze uitstroom in 2021 en een lichte teruggang in de jaren daarna. 
 





Meerjaren raming ODP Begroting 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024

Baten                        - 
(31) Rijksbijdragen 8.885.631             8.974.487        9.064.232        9.154.874        9.246.423        
(32) Overheidsbijdragen - Gemeente Schiedam 255.173                257.724           260.301           262.904           265.534           
(35) Overige baten 39.844                  40.243             40.645             41.051             41.462             
Totaal Baten 9.180.647             9.272.454        9.365.178        9.458.830        9.553.418        

-                       
Lasten -                       
(41) Personeelslasten 1.620.593             1.636.799        1.653.167        1.669.699        1.686.396        
(42) Huisvestingslasten 50.500                  51.005             51.515             52.030             52.551             
(43) Leermiddelen en apparatuur 15.000                  15.150             15.302             15.455             15.609             
(44) Kantoorkosten 108.300                109.383           110.477           111.582           112.697           
(45) Advies, administratie en ondersteuning 173.500                175.235           176.987           178.757           180.545           
(46) Afschrijvingskosten 19.100                  19.291             19.484             19.679             19.876             
Totaal Lasten 1.986.993             2.006.863        2.026.932        2.047.201        2.067.673        
0 -                       
Saldo Baten en Lasten 7.193.654             7.265.590        7.338.246        7.411.629        7.485.745        
0 -                       

Doorbetalingen aan schoolbesturen -                       
(51) Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW -3.163.826            -3.163.826       -3.148.007       -3.116.527       -3.054.196       
(52) Doorbetalingen op basis van 1 februari -1.269.074            -1.269.074       -1.262.728       -1.250.101       -1.225.099       
(53) Overige doorbelastingen aan schoolbesturen -3.112.406            -3.143.530       -3.174.966       -3.174.966       -3.174.966       
Totaal Doorbetalingen aan schoolbesturen -7.545.306            -7.576.430       -7.585.701       -7.541.594       -7.454.261       
0 -                       
Saldo Doorbetalingen -7.545.306            -7.576.430       -7.585.701       -7.541.594       -7.454.261       
0 -                       
Saldo Exploitatie -351.652               -310.840          -247.454          -129.965          31.484             
0 -                       
algemene reserve -                       
stand per 1 januari 1.260.654             909.002           598.162           350.708           220.743           
exploitatie -351.652               -310.840          -247.454          -129.965          31.484             
stand per 31 december 909.002                598.162           350.708           220.743           252.227           



Meerjaren balans ODP 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
Activa
(12) Materiele vaste activa 39.808 45.000      45.000       45.000      45.000       45.000       45.000       
(15) Vorderingen 181.120 59.000      59.000       59.000      59.000       59.000       59.000       
(17) Liquide middelen ODP 1.304.833 1.757.817 1.406.165  1.095.326 847.871     717.906     749.391     
Totaal Activa 1.525.761 1.861.817 1.510.165 1.199.326 951.871 821.906 853.391

Passiva
(21) Eigen vermogen 807.670 1.260.654 909.002     598.162    350.708     220.743     252.227     
(22) Voorzieningen 28.683 35.000      35.000       35.000      35.000       35.000       35.000       
(24) Kortlopende schulden 689.408 566.163    566.163     566.163    566.163     566.163     566.163     
Totaal Passiva 1.525.761 1.861.817 1.510.165 1.199.326 951.871 821.906 853.391



Liquiditeit swv onderwijs dat past prognose 2019 Begroting 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
stand liquide middelen op 1 januari 1.304.833           1.757.817            1.406.165        1.095.326        847.871           717.906           
Inkomsten -                       
(31) Rijksbijdragen 8.249.685           8.885.631            8.974.487        9.064.232        9.154.874        9.246.423        
(32) Overheidsbijdragen - Gemeente Schiedam 190.401              255.173               257.724           260.301           262.904           265.534           
(35) Overige baten 43.090                39.844                 40.243             40.645             41.051             41.462             
Totaal Inkomsten 8.483.176           9.180.647            9.272.454        9.365.178        9.458.830        9.553.418        

-                       
Uitgaven -                       
(41) Personeelslasten 1.442.667           1.620.593            1.636.799        1.653.167        1.669.699        1.686.396        
(42) Huisvestingslasten 56.519                50.500                 51.005             51.515             52.030             52.551             
(43) Leermiddelen en apparatuur 7.500                  15.000                 15.150             15.302             15.455             15.609             
(44) Kantoorkosten 106.775              108.300               109.383           110.477           111.582           112.697           
(45) Advies, administratie en ondersteuning 123.939              173.500               175.235           176.987           178.757           180.545           
(46) investeringen 18.184                19.100                 19.291             19.484             19.679             19.876             
Totale exploitatiekosten 1.755.584           1.986.993            2.006.863        2.026.932        2.047.201        2.067.673        
0 -                       
0 -                       
Doorbetalingen aan schoolbesturen -                       
(51) Verplichte afdrachten uit te voeren door OCW -3.173.148          -3.163.826           -3.163.826       -3.148.007       -3.116.527       -3.054.196       
(52) Doorbetalingen op basis van 1 februari -1.132.094          -1.269.074           -1.269.074       -1.262.728       -1.250.101       -1.225.099       
(53) Overige doorbelastingen aan schoolbesturen -1.969.366          -3.112.406           -3.143.530       -3.174.966       -3.174.966       -3.174.966       
Totaal Doorbetalingen aan schoolbesturen -6.274.608          -7.545.306           -7.576.430       -7.585.701       -7.541.594       -7.454.261       
0 -                       
total uitgaven 8.030.192           9.532.299            9.583.293        9.612.633        9.588.795        9.521.934        
0 -                       
Saldo Exploitatie 452.984              -351.652              -310.840          -247.454          -129.965          31.484             
0 -                       
prognose stand per 31 december 1.757.817           1.406.165            1.095.326        847.871           717.906           749.391           
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