
Feiten over de financiële context van SWV ODP 
 
SWV ODP is bij het Ministerie van OCW geregistreerd onder bestuursnummer 21677 en heeft als regionaal 
SWV nummer PO2807. Onder deze twee registratienummers is er op de website van DUO: 
https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/default.aspx?iframe=true ten allen tijde actuele 
bekostigingsinformatie te vinden. Deze informatie valt onder de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Op 
dezelfde website is ook de bekostigingsinformatie van de aangesloten schoolbesturen te vinden. 
 
Voor de 15.498 leerlingen (teldatum 01-10-2017) ontvingen de schoolbesturen in de regio en SWV ODP 
in 2018 samen € 97.179.031 aan onderwijs bekostiging vanuit DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).  
 

 
 
De Centrale Dienst SWV ODP ontvangt in 2018 € 4.607.473. Dit is het bedrag wat overblijft na de aftrek 
van € 3.271.825 in verband met de rechtstreekse overdrachten van DUO aan de SO scholen voor Speciaal 
Onderwijs in 2018. Het totale bedrag van € 7.879.298 is hier niet zichtbaar. Deze overdrachten zijn 
gekoppeld aan de toelaatbaarheidsverklaringen van de leerlingen die uit ons SWV afkomstig zijn. 
 
‘Eigen beleid’ 
 
Dit kopje staat tussen aanhalingstekens omdat SWV ODP vanuit de resterende € 4.607.473 ook nog 
wettelijk verplichte afdrachten aan het Speciaal Basisonderwijs en het Speciaal Onderwijs moeten 
plaatsvinden. Het totaal daarvan is hieronder weergegeven: 
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Dan blijft er € 3.546.054 over voor het bekostigen van eigen beleid. Voor het hele onderwijsveld is er in 
geld € 2.138.702 beschikbaar voor de onderstaande projecten: 
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De nu nog resterende € 1.407.352 wordt ingezet via de centrale dienst, daarvan gaat € 668.422 in de 
vorm van ‘menskracht’ als ondersteuning naar de scholen: dit zijn de SWV ers op school. 

 

 

Alle genoemde cijfers zijn prognoses, in het jaarverslag 2018 (wat rond eind juni 2019 gepubliceerd 
wordt) staan de werkelijke cijfers.  
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