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DB Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg
Groeiregeling; bepalen positie en nemen besluiten oer voorstellen

Toelichting Groeiregeling voor (V)SO vanaf 1 augustus 2015
Inleiding
Met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn de bestaande groeiregelingen voor het
(V)SO cluster 3 en 4 vervallen.
De bekostiging van de (V)SO-school vindt onder passend onderwijs plaats:
a) door het Rijk waar het de basisbekostiging betreft, en
b) door het SWV waar het de ondersteuningsbekostiging (P en MI) betreft.
In de wet is geregeld dat het SWV de ondersteuningsbekostiging moet betalen voor leerlingen die
tussen de telling van 1 oktober T-1 en februari daarop volgend, zijn ingeschreven in het (V)SO. Het
budget dat beschikbaar was voor de ‘oude’ groeiregelingen is overgegaan naar de SWV-en.
In de wet is geregeld dat het SWV verplicht is de ondersteuningsbekostiging (P) over te dragen per
leerling. De PO-Raad en de VO-Raad adviseren ook de basisbekostiging (P+MI) en de
ondersteuningsbekostiging (MI) over te dragen zodat voor iedere ‘groeileerling’ de volle
bekostiging voor de (V)SO-school beschikbaar komt. Dat is immers ook het geval bij de reguliere
bekostiging. Omdat dit geen in de wet vastgelegde verplichting is, is er sprake van een keuze van het
SWV die expliciet gedaan moet worden en in principe vastgelegd in het ondersteuningsplan.
Aanleveren telgegevens door DUO
DUO is behulpzaam bij de vaststelling van de aantallen leerlingen die in dit kader van belang zijn. Zie
kijkglas-3.
De nieuwe groeiregeling
Op basis van de 1 oktober T-1 teldatum berekent DUO hoeveel basisbekostiging een (V)SO-school
krijgt van het Rijk en draagt DUO ook de ondersteuningsbekostiging over uit het budget van het SWV.
Het gaat dan om de personele bekostiging (schooljaar) en de materiële bekostiging (kalenderjaar).
Daarnaast moet het SWV zelf het bedrag van de overdrachtsverplichting berekenen die overgemaakt
moet worden aan de (V)SO-school op basis van de telling op de peildatum 1 februari volgend op 1
okt. T-1, volgens de gegevens uit kijkglas 3.
Naar besluitvorming
De uiteindelijke werk- en handelwijze van het SWV PO 3102 ML wordt opgenomen in het
Ondersteuningsplan.
De PO-raad adviseert om als SWV zowel de basisbekostiging (materieel en personeel) als de
ondersteuningsbekostiging (materieel en personeel) te betalen.
Voorstel 1:
Het advies van de PO-raad overnemen mits er sprake is van daadwerkelijk groei in
vergelijking tot de bekostigingsgrondslag (t-1).
-

Wat het SBO betreft is er geen formele regelgeving en is het aan het SWV om wel of niets in
deze af te spreken. De PO-raad heeft wel een handreiking gemaakt en kort samengevat komt
het neer op een gelijkaardig voorstel als voor het (V)SO geldt.
Dus: voor het SO is het “zo moet het” en voor het SBO “zo mag het”.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorstel 2:
Het advies van de PO-raad overnemen. Indien sprake is van groei bij het SBO betaalt
het SWV zowel de basisbekostiging (materieel en personeel) als de
ondersteuningsbekostiging (materieel en personeel).
De praktijk laat zien dat er in nogal wat situaties sprake is van groei in vergelijking met T-1.
In het bijgevoegde overzicht staan de kengetallen van de SO- en SBO-scholen aangegeven.
We kunnen daar zien dat er situaties zijn waar een school al voor meer leerlingen bekostiging krijgt op
basis van T-1, dan het totaal aan leerlingen op de peildatum 01-02. Er kan dan wel sprake zijn van
groei, maar feitelijk is hiervoor bekostiging afgedekt. De besturen gaan dan veelal geen extra
formatieve verplichtingen aan (denk bijvoorbeeld aan uitbreiding met een groep) omdat er reeds
sprake is van boventalligheid.
Voorstel 3:
Besturen kunnen vrijwillig afzien van groeibekostiging indien het aantal leerlingen
feitelijk reeds bekostigd wordt op basis van het aantal leerlingen T-1 en er geen
formatieve- / personele verplichtingen zijn aangegaan om de groei van het aantal
leerlingen verantwoord op te vangen.
Natuurlijk kunnen er zich bijzondere situaties voordoen of kan zich in de loop van een schooljaar een
calamiteit voordoen. Zoals het SWV aan de besturen vraagt kritisch te kijken naar de mogelijke groei
van het aantal leerlingen en het wel / niet aanspraak maken op de groeiregeling, wil het SWV wanneer
sprake is van een calamiteit op grond van bijvoorbeeld groei van het aantal leerlingen na 01-02 en
een school / kinderen komen in de knel, de mogelijkheid openen om een beroep te doen op het
calamiteitenfonds. Een verzoek hiertoe wordt altijd besproken in DB en ALV en in de ALV wordt een
besluit genomen.
De te plegen reserveringen worden begroot voor het bedrag dat voor 2015-2016 in de begroting is
opgenomen, te weten € 416.000,00. Wanneer dit bedrag jaarlijks als bestemmingsreserve in de
begroting is opgenomen, kunnen mogelijk extra middelen ter beschikking gesteld worden aan de
scholen.
Voorstel 4:
Het SWV vult een frictie- / calamiteitenpot. In de frictiepot wordt een bedrag
opgenomen ter hoogte van het aantal te verwachten “groeileerlingen” (redenerend
vanuit het moeten bekostigen van iedere groei tussen T-1 en de peildatum 01-02).
Voorstel 5:
De ALV beslist over het wel /niet honoreren van een verzoek om een bijdrage uit de
calamiteiten- / frictiepot.
Voorstel 6:
De middelen voor de frictiepot worden begroot onder de post bestemmingsreserve ter
hoogte van maximaal € 416.000,00.
Evaluatie en mogelijke bijstelling
Het is van belang om periodiek verslag te doen van de actuele situatie wat betreft de kengetallen en
de mogelijke consequenties (op grond van kengetallen 01-10 en 01-02). De voortgangsrapportages,
gekoppeld aan analyses, kunnen leiden tot bijstelling van één of meerdere voorstellen.
Voorstel 7:
De hiervoor genoemde voorstellen kunnen alleen bijgesteld worden na op basis van
een besluit door de ALV
Besluit ALV 30-06-2015:
De ALV gaat akkoord met de voorstellen 1 t/m 7.
Concreet betekent dit besluit dat het DB in overleg gaat over de groeibekostiging met de Latasteschool,
de Wijnberg en de Xaverius. Hetzelfde geldt voor SBO de Horst, SBO de Balans en SBO Op de tump.
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