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1. Inleiding 
 
In december 2020 is een meerjarenbegroting vastgesteld en goedgekeurd voor de periode 2021-
2025. Er is echter aanleiding om deze te herzien. 
Zoals in de eerste versie werd aangegeven was dit een beleidsarme versie, waarbij rekening werd 
gehouden met de komst van een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 2021-2025 en een 
nieuwe meerjarenbegroting 2021-2025. 
 
In de eerste versie is nog gewerkt met een inschatting van het eigen vermogen op basis van een 
begroting. Nu de balans d.d. 31 december 2020 met de jaarrekening definitief is, kan de daarin 
vastgestelde reservepositie als uitgangspunt dienen voor het bestedingsplan ‘bovenmatig 
vermogen’ dat dit jaar voor 1 mei dient te zijn vastgesteld (maatregel 23 uit het verbeterplan van 
minister Slob) 
 
Deze meerjarenbegroting dient dan ook meerdere doelen: 

- de financiële vertaling van de belangrijkste doelen in het nieuwe ondersteuningsplan; 
- de financiële verwerking van het bestedingsplan. 

 
Als onderdeel van het nieuwe ondersteuningsplan verlangt deze meerjarenbegroting, naast 
vaststelling door het bestuur en goedkeuring van de interne toezichthouder (de ALV) de 
instemming van de Ondersteuningsplanraad. laatstgenoemde wordt tevens gevraagd te adviseren 
over het bestedingsplan ‘bovenmatig vermogen’. 
 
Het samenwerkingsverband werkt tot 2023 nog met een exploitatiebegroting per schooljaar. Dit 
betekent dat in het voorjaar van 2021 een schooljaarbegroting 2021-2022 zal worden opgesteld 
die de lijn van deze meerjarenbegroting volgt, met eventuele actualisering van de groei van het 
speciaal onderwijs en tussentijdse balans. 
In de eerste versie van deze begroting is een beschrijving opgenomen van de wijzigingen in het 
bekostigingsstelsel primair onderwijs en de betekenis daarvan voor het samenwerkingsverband. 
Een kort stappenplan voor de overgang naar een begrotingscyclus per kalenderjaar is hierin 
opgenomen. Deze blijft deel uitmaken van de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag 2020. 
 
Mede naar aanleiding van het landelijk overleg over “maatregel 23”, d.w.z. de nieuwe spelregels 
t.a.v. vermogen dat de signaleringswaarde te boven gaat, is er in de begroting voor gekozen om op 
tussentijdse herziening van de tarieven van het samenwerkingsverband1 te anticiperen door de 
personele componenten te indexeren met 1,5%. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de 
tussentijdse, soms late aanpassingen door OCW/DUO weer tot stijging van de algemene reserve 
leiden. 
  

                                                       
1 Baten personele middelen lichte en zware ondersteuning en bij de lasten de personele component van de 
tarieven van de TLV-categorieën (ondersteuningsbekostiging s(b)o) en de loonkosten van personeel van het 
samenwerkingsverband. 
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2. Bestedingsplan 
 
2.1. Omvang 
 
Zoals in de inleiding aangegeven zijn er inmiddels nadere richtlijnen voor de vermogenspositie van 
samenwerkingsverbanden. De signaleringswaarde van 3,5% van de (bruto) baten van het 
samenwerkingsverband geldt als een grenswaarde: vermogen daarboven moet via een 
investeringsplan verantwoord kunnen worden. 
 
Het samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen heeft al langere tijd het beleid om reserves 
die het weerstandsvermogen (risicoreserve) te boven gaan te bestemmen. Ook de 
meerjarenbegrotingen van de afgelopen jaren laten zien dat er negatief begroot wordt en de 
exploitatie dus wordt ondersteund met afbouw van de algemene reserve. 
Dat wordt de laatste jaren niet altijd in dezelfde omvang gerealiseerd, vooral door tussentijdse 
aanpassingen van de baten van het samenwerkingsverband als gevolg van de stappen die in de cao 
PO zijn gezet. Niettemin is er sprake geweest van afbouw van de algemene reserve. Om beter te 
anticiperen op tussentijdse aanpassingen (verhogingen) van tarieven, wordt in de 
meerjarenbegroting met geïndexeerde baten en lasten gerekend. 
 
Het samenwerkingsverband houdt een zeer beperkt weerstandsvermogen aan van € 600.000, 
gebaseerd op de risicoanalyse zoals die jaarlijks in de continuïteitsparagraaf bij het jaarverslag 
wordt opgenomen. Dit is ruim 1,5% van de bruto2 baten van het samenwerkingsverband, en dus 
ver onder de signaleringswaarde. 
 
De signaleringswaarde van 3,5% betekent in 2021 voor ons samenwerkingsverband een bedrag 
van € 1.359.251. 
Het eigen vermogen (algemene reserve) op 31 december 2020 bedraagt € 4.186.036.  
Na aftrek van het weerstandsvermogen van € 600.000 dient derhalve € 3.586.036 bestemd te zijn 
in de (meerjaren) begroting, met als uitgangspunt dat boventallig vermogen vanaf 2023 uitsluitend 
nog kan bestaan uit een beperkte en goed beschreven bestemmingsreserve. 
 
 
2.2. Ontwikkelingen 

 
De telling van 1 oktober 2020 laat een veel scherpere daling zien van het aantal leerlingen in het 
basisonderwijs dan de daling (ingezet vanaf 2017) in de voorafgaande jaren. Dit betekent een 
continue daling van de rijksbijdrage lichte en zware ondersteuning, waarvan verwacht mag worden 
dat die zich de komende planperiode nog voortzet. 
Daarnaast stijgt het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs met een TLV van ons 
samenwerkingsverband van 855 leerlingen in 2019 naar 950 op 1 oktober 2020. Berekend op de 
leeftijdscategorieën en soort TLV geeft dat tegen de huidige tarieven een kostenverhoging van 
ruim een miljoen euro jaarbasis, vanaf 1 augustus 2021. Inzet van de reserve middels negatief 
begroten is dan ook nodig om te continueren beleid te kunnen handhaven en reguliere scholen zo 
lang mogelijk op een gelijk bedrag te houden voor basis- en extra ondersteuning. 

                                                       
2 Met bruto baten wordt de rijksbijdrage bedoeld vóór aftrek van de ondersteuningsmiddelen die naar het 
speciaal onderwijs gaan op basis van het aantal leerlingen met een TLV van het swv. 
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Niettemin is dat laatste niet mogelijk indien de stijging van deelname aan gespecialiseerde 
voorzieningen zich voortzet. In de voorliggende begroting wordt rekening gehouden met 
oplopende kosten aan plaatsen in het speciaal onderwijs (waarbij ook de toekenning van meer 
hogere TLV-categorieën een rol speelt) en de opvallende groei van het speciaal basisonderwijs. De 
meerjarenbegroting laat dan ook een daling van de middelen voor het regulier zien, als de groei 
van het s(b)o zicht voortzet. 
 
 
2.3. Beleid en het nieuwe ondersteuningsplan 
 
In rubriek III van de begroting (“Naar een dekkend aanbod”) zijn een aantal eerdere initiatieven 
om het dekkend netwerk te versterken opgenomen, die bij positieve, tussentijdse evaluaties de 
komende jaren worden gecontinueerd. 
 
In het nieuwe ondersteuningsplan zijn vijf doelen opgenomen waarvoor middelen worden 
vrijgemaakt, met jaarlijks een totaalbedrag van € 915.000. Mogelijke onderbestedingen gedurende 
de eerste helft van 2021 als gevolg van de Coronacrisis, worden doorgeschoven naar het volgende 
schooljaar. 
Dit betreft: 
 
I Wij stimuleren wijkgericht samenwerken 
 

“Het Samenwerkingsverband bestaat uit 6 regio’s in Amsterdam en Diemen. Bij de start van 
passend onderwijs is de ambitie uitgesproken om kinderen thuisnabij naar school te laten gaan. Bij 
de inrichting van ons dekkend netwerk aan voorzieningen hebben we echter onvoldoende gekeken 
of er voor elke regio wel een passend aanbod was.  
We willen dat kinderen kunnen leren, veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Daarvoor moeten we goed zicht hebben op de ondersteuningsvraag en vervolgens het 
aanbod organiseren. Om te voorkomen dat leerlingen grote afstanden moeten afleggen om de 
juiste ondersteuning te krijgen, is het zaak om de ondersteuning naar de leerling te brengen. Soms 
door extra hulp en ondersteuning, soms door extra ondersteuning van de leraar. Dat gebeurt al 
vaak, maar door samenwerking tussen scholen in een buurt en wijk te versterken, lukt dat nog veel 
beter”. 
(OP 2021-2025) 

  

 

Voor deze post is het eerder als ‘ontwikkelbudget’ beschreven bedrag van € 435.000 beschikbaar. 
Dit bedrag kan gedurende de hele planperiode jaarlijks beschikbaar zijn. Inmiddels zijn de eerste 
aanvragen op dit budget ingediend. Het samenwerkingsverband kan daarnaast zelf initiatieven 
nemen op dit gebied, indien aangevraagde projecten onder het beschikbare bedrag blijven. 
 
 
II We bouwen aan inclusiever onderwijs en hebben een dekkend netwerk aan 

voorzieniningen 
 

“In Amsterdam-Diemen hebben we de afgelopen jaren meer leerlingen naar gespecialiseerd 
onderwijs verwezen dan ooit tevoren. Een groei die het gespecialiseerd onderwijs amper kan 
bijbenen. leerlingen wachten daardoor onnodig lang op een passende onderwijsplek. Het aantal 
leerlingen dat naar het gespecialiseerd onderwijs wordt verwezen is het hoogst in 
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sociaaleconomisch kwetsbare wijken3 en ruim driekwart van de leerlingen in het gespecialiseerd 
onderwijs is een jongen.  
Met het verbeterplan Passend onderwijs wil het ministerie binnen 15 jaar inclusiever onderwijs 
hebben gerealiseerd. Maar wat betekent inclusiever? Met die opdracht gaan we in Amsterdam en 
Diemen de komende planperiode van start. Dat doen we door de beweging van ‘speciaal naar 
regulier’ te ondersteunen. Met regionale expertisenetwerken willen we het reguliere 
basisonderwijs versterken met expertise uit het speciaal onderwijs. Zodat meer leerlingen regulier 

onderwijs (blijven) volgen en de druk op het speciaal onderwijs afneemt”. (OP 2021-2025) 

 
Inmiddels zijn er verschillende initiatieven die en een start maken met inclusiever regulier 
onderwijs, en die de beschikbaarheid van s(b)o-expertise in de wijk vergroten. Hiervoor wordt 
gedurende de plan periode jaarlijks € 175.000 uitgetrokken. 
In veel gevallen zal er ook sprake zijn van een koppeling met het wijkgericht werken. De budgetten 
voor I en II kunnen dan ook, indien de praktijk dit vraagt, als één budget worden beschouwd. 
 
 
III Er is ontwikkelrecht voor alle kinderen 
 

“We hebben een sluitende aanpak voor zorgelijk schoolverzuim. Onderscheid tussen geoorloofd en 
ongeoorloofd verzuim is niet meer van belang, een effectieve samenwerking met ouders en 
netwerkpartners wel. We focussen op het belang van aanwezigheid. 
Kinderen die geen of nauwelijks onderwijs krijgen, hebben recht op ontwikkelen en leren. In 
samenwerking met het speciaal onderwijs, gemeenten en jeugdhulp geven we inhoud aan hun leer- 
en ontwikkelrecht en bieden ook hen onderwijs”. 
(OP 2021-2025) 

 
Om ‘thuiszitten’ tot nul te reduceren en ontwikkeling binnen en buiten schoolgebouwen mogelijk 
te maken worden verschillende initiatieven, zowel preventief als ‘curatief’ vanuit het 
samenwerkingsverband gecoördineerd. Dit wordt een speerpunt in het nieuwe 
ondersteuningsplan. Voor 2021 is een bedrag uitgetrokken voor uitvoering vanaf het schooljaar 
2021-2022 met vervolgens vanaf 2022 voor de rest van de planperiode een bedrag van € 100.000 
jaarlijks. Kosten voor de uitvoering/behandeling van casussen zullen doorgaans binnen de 
gebruikelijke bekostiging worden gemaakt (arrangement/TLV). 
 
IV Een doorgaande lijn 
 

“Om leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben een goede start op het basisonderwijs en 
vervolgens op het voortgezet onderwijs te bieden, is het van belang dat we samenwerken met de 
voorschool en het voorgezet onderwijs. Voor deze leerlingen kan de overstap een breuk betekenen in 
hun ontwikkelingsproces. Het wegvallen van vertrouwde gezichten en passende ondersteuning of 
hulp kan voor zorgen voor ontwikkelingsachterstanden. Daarom willen we samenwerking met 
voorscholen en jeugdhulp voor het jonge kind versterken zodat de vroegschoolse periode naadloos 
aansluit op de voorschoolse”.  

 
In de rubriek ‘bestaand beleid’ is reeds een bedrag van € 20.000 opgenomen voor de overgang van 
de voorschoolse situatie naar het basisonderwijs. Toegevoegd wordt een bedrag van € 30.000 voor 

                                                       
3 Zie resultaten uit onderzoek The Next School en monitor samenwerkingsverband [volgt nog – in afrondende 
fase] 
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de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn beperkte bedragen, omdat het 
hier vooral gaat om beleidsontwikkeling en coördinatie. 
 
 
V Solidariteitsfonds 
 
“Wanneer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in de knel geraken, helpen we elkaar uit solidariteit. 

Hiervoor richten we een vangnet passend onderwijs of een solidariteitsfonds in. Sommige situaties vragen om 

een aanpak die niet meer door de school kan worden geboden. Wanneer de situatie complex is vraagt dit 

soms om een onconventionele aanpak, bijvoorbeeld bij langdurig thuiszitten. Ook hier is onderlinge solidariteit 

voor nodig”.(Op 2021-2025) 

 

Dit houdt in dat het samenwerkingsverband, als dat nodig is extra middelen in de vorm van een 
arrangement aan een leerling kan toekennen. Met dit fonds kunnen individuele leerlingen altijd op 
passende ondersteuning rekenen. De beoordeling van een aanvraag ligt bij de directeur-
bestuurder van het samenwerkingsverband. Hiervoor is in de komende planperiode jaarlijks  
€ 150.000 beschikbaar. 
 
 
2.4. Inzet reserve 
 
Zoals aangegeven is de algemene reserve minus het weerstandsvermogen bestemd om de 
komende tijd de exploitatie zodanig te ondersteunen dat doorlopende verplichtingen gehandhaafd 
én nieuw beleid uitgevoerd kan worden. 
Voor 2021 betekent dat er een onttrekking van 2,6 miljoen euro aan de reserve nodig is om de 
exploitatie dekkend te krijgen.  
Hiervan is 1,5 miljoen euro nodig om het geschetste beleid uit te voeren, waarvan € 840.000 voor 
de doelen en prioriteiten in het nieuwe ondersteuningsplan. 
De overige 1,1 miljoen euro is nodig om – ondanks de dalende baten en stijgende lasten aan s(b)o 
de middelen voor basis- en extra ondersteuning in het regulier (nog) op peil te houden. 
 
Vanaf 2022 wordt nog afgerond € 680.000 voor deze doelen ingezet, maar handhaven van de 
middelen voor het regulier is dan niet meer mogelijk.  
Eind 2022 is het eigen vermogen van het samenwerkingsverband onder de signaleringswaarde 
voor ‘bovenmatig vermogen’ gedaald. Uiteraard is het zaak om deze voorgenomen exploitatie 
regelmatig tussentijds te evalueren en waar nodig bij te stellen. 
 
 
2.5. Jaren na inzet bestemmingsreserve 
 
Zoals gezegd is de mogelijke inzet van de bestemmingsreserve in 2022 beperkt en na 2022 vrijwel 
nihil. Het betreft immers incidentele middelen. Handhaven van middelen voor het regulier 
onderwijs op het huidige niveau is daarom alleen mogelijk als de deelname aan het s(b)o 
stabiliseert of daalt of als er een andere verdeling van middelen wordt toegepast.  
 
 
Op de volgende pagina’s wordt de meerjarenbegroting weergeven. 
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3.         Meerjarenbegroting 2021-2025 

 

 
 
Zoals eerder vermeld moet rekening gehouden worden met verdere daling van het aantal 
leerlingen in het regulier (zie ook leerlingenprognose in het jaarverslag) en stijging van het aantal 
leerlingen in het s(b)o. De bedragen voor de basis- en extra ondersteuning gaan hierdoor, bij 
voortzetting van deze trend, naar beneden. Beleid en doelen in het ondersteuningsplan zijn mede 
bedoeld om deze trend te keren. 
 

 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt bij de baten die betrekking hebben op personele 
componenten rekening gehouden met tussentijdse aanpassingen van de tarieven. Deze posten zijn 
met een * gemarkeerd (index 1,5%). 
 

 

2021  2022 2023 2024 2025
regul ier bas isonderwi js -0,50% 63297 62981 62666 62352 62041

speciaal  bas isonderwi js 2,80% 1226 1260 1296 1332 1369

speciaal  onderwi js 2,40% 950 973 996 1020 1045

totaal 65473 65214 64957 64704 64454

bas isondersteuning per leerl ing bao 140€                140€                140€                140€                140€                

extra  ondersteuning per leerl ing bao 210€                190€                175€                164€                140€                

deelnamepercentage sbo (prognose ongewi jzigd beleid) 1,90% 1,96% 2,03% 2,09% 2,16%

Leerlingen

2021  2022 2023 2024 2025
I

1 * 11.942.568 12.061.098 12.000.792 11.940.789 11.881.085

2 496.248 493.767 491.298 488.842 486.398

3 * 25.095.450 25.360.494 25.250.110 25.140.738 25.032.386

4 496.248 494.078 491.928 489.797 487.905

5 * 805.235 813.227 809.161 805.115 80.109

  38.835.750 39.222.665 39.043.290 38.865.281 37.967.882

II
1  121.252 125.000 125.000 125.000 125.000

2 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

3 55.000 55.000 0 0 0

4 375.000 375.000 218.750 0 0

726.252 730.000 518.750 300.000 300.000

39.562.002 39.952.665 39.562.040 39.165.281 38.267.882

inkomend grensverkeer sbo

ris icoleerl ingen/schoolmaatsch. werk

Rijksbijdragen

Overige baten

l i chte ondersteuning personeel
l ichte ondersteuning materieel

zware ondersteuning personeel

zware ondersteuning materieel

totaal  ri jksbi jdragen

OCW subs idie hoogbegaafdheid

gem. A'dam poortwachter dys lexie

gem. A'dam bestedingsplan passend onderwi js

totaal  overige baten

BATEN

totaal baten

2021  2022 2023 2024 2025

I overdrachten

 regulier onderwijs  

1 8.937.938 8.817.272 8.773.186 8.729.320 8.685.673

2 13.406.908 11.966.298 10.966.482 10.225.775 8.685.673

   22.344.846  20.783.570 19.739.668 18.955.094 17.371.346

 speciaal basisonderwijs  

3  0 0 36.928 180.358 404.991

4  0 0 30.000 45.000 70.000

5 161.600 170.000 170.000 170.000 170.000

    161.600  170.000 236.928 395.358 644.991

 speciaal onderwijs  

6.1. * 12.329.674 12.459.893 12.758.930 13.065.145 13.378.708

6.2. 974.760 998.154 1.022.110 1.046.641 1.071.760

7 * 1.000.814 812.000 824.180 836.543 849.091

8 850.374 850.374 850.374 850.374 850.374

  15.155.622  15.120.421 15.455.594 15.798.702 16.149.933

 sub 37.662.068  36.073.991 35.432.190 35.149.154 34.166.270

reguliere overdracht personeel

peildatum 1 februari

overdracht >2% op basis van 1 oktober

extra ondersteuning

basisondersteuning

voorzieningen intensieve begeleiding SO

uitgaand grensverkeer

reguliere overdracht materieel

peildatum 1 februari

LASTEN
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De overdracht aan het regulier daalt de komende jaren door zowel de daling van het 
leerlingenaantal als door de groei van het S(B)O. Dit zorgt voor een daling van het bedrag per 
leerling. Aangezien bij een dergelijke trend indexering weinig zin heeft (de bedragen zijn al 
gemaximaliseerd), is dit achterwege gelaten. 
 

 
 
Bij voortzetting van de groei van het speciaal basisonderwijs zal dit in 2023 boven de grens van 2% 
komen, waarbij een overdrachtsverplichting gaat ontstaan. Weliswaar zal in 2023 door wijziging 
van het bekostigingsstelsel de 2%-grens verdwijnen, maar de financiële gevolgen zijn gelijk. 
De totale overdrachten vormen 95% van de totale baten. 
 

 
 
De begrote kosten aan management en organisatie vormen naar verwachting de komende jaren 
een stabiel beeld. 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2021

2022

2023

2024

2025

59,33%

57,61%

55,71%

53,93%

50,84%

0,43%

0,47%

0,67%

1,12%

1,89%

40,24%

41,92%

43,62%

44,95%

47,27%

verdeling ondersteuningsmiddelen so

sbo

bao

2021  2022 2023 2024 2025

II management & organisatie

1 * 513.000  520.695 528.505 536.433 544.480

2 * 50.000 51.000 52.000 53.000 54.000

3 * 89.500 81.200 82.418 83.654 84.909

4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5  120.000 100.000 100.000 100.000 100.000

6 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000

7 39.000 31.200 24.960 19.968 39.000

8 16.128 16.128 16.128 0 0

9 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

10 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

11  8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

12 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

13 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

14 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

15  27.500 27.500 27.500 27.500 27.500

16 4.500 3.000 3.000 3.000 3.000

17  12.000 10.000 10.000 10.000 10.000

18 25.350 23.850 23.850 23.850 23.850

19  48.000 48.000 48.000 48.000 48.000

20 2.000  2.000 2.000 2.000 2.000

 sub 1.119.478  1.087.073 1.090.861 1.079.905 1.109.239

kantoorkosten jaarlijks

afschrijving huisvesting aanpassingen

afschrijving inventaris en apparatuur

flexibele schil

bankkosten

vacatiegelden en representatie

OPR faciliteiten

LASTEN

onvoorzien

werving en selectie

accountancy

administratiekantoor

klacht en geschilafhandeling

verzekeringen/aansluitingen/abonnementen

communicatiekosten

arbozorg 

huisvesting huur  en servicekosten

loonkosten directie en staf

controller, HRM en FG (inhuur)

printerlease & productie

IT jaarlijks
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Rubriek III, waarin opgenomen de prioriteiten van het nieuwe ondersteuningsplan worden 
toegelicht in par.2. De daling van het totaalbedrag voor deze rubriek vanaf 2023 wordt uitsluitend 
veroorzaakt door de looptijd van het project en de subsidie voor (meer/hoog-) 
begaafdenonderwijs. 
 

 
 
 
De gemeentelijke subsidie en de uitgaven voor de uitvoering van de poortwachter dyslexie stopt in 
beginsel m.i.v. 2023. Gezien recente publicaties over de rol van samenwerkingsverbanden bij 
dyslexie/EED is het echter niet onaannemelijk dat dit ook daarna wordt voortgezet. 
 

2021  2022 2023 2024 2025

 III naar een dekkend aanbod  

 

1 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2 * 75.000 76.125 77.267 78.426 79.602

3 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000

4 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000

5 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000

6 * 75.000 76.125 77.267 78.426 79.602

7 * 41.017 42.000 42.500 43.000 43.500

8 375.000 375.000 218.750 0 0

9 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

 

10 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000

11 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

12 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000

13 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

14 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

 

sub 1.518.017 1.581.250 1.437.784 1.221.852 1.224.705

projectorganisatie en uitv. HB-onderwijs

interventies bestuurder

nieuw beleid, ondersteuningsplan 2021-2025

We bouwen aan inclusief onderwijs

Ontwikkelrecht voor alle kinderen

Solidariteitsfonds

Een doorgaande lijn, aansluiting PO-VO

We stimuleren wijkgericht samenwerken (vh ontwikkelbudget)

symbiose Drostenburg

bestaand beleid, gecontinueerd

ondersteuning sbo IJburg

taalklas 4-7 combi cluster 2 en 4

LASTEN

revalidatieplekken Kleine Prins

overgang voorschool - bao

impulsklas Zuidoost

nonverbale testen nieuwkomers

2021  2022 2023 2024 2025

IV uitvoeringsorganisatie swv 

1 * 747.000 758.205 769.578 781.122 792.839

2 * 378.000 383.670 389.425 395.266 401.195

3 * 75.000 76.000 77.000 78.000 79.000

4 * 262.000 265.930 269.919 273.968 278.077

5 * 110.000 111.650 0 0 0

6 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

8 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

9 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

10 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000

11 49.470 49.470 49.470 0 0

12 72.216 70.216 70.216 70.216 70.216

 sub 1.867.186  1.888.641 1.799.108 1.772.072 1.794.827

42.166.749  40.630.955 39.759.943 39.222.983 38.295.040

overige personeelskosten

ELK

professionalisering

poortwachter dyslexie

flexibele schil

totaal lasten

LASTEN

Diemen Brede Hoed

afschrijvingen applicaties scholen

licenties applicaties scholen

loonkosten onderwijsadviseurs

loonkosten maatschappelijk deskundigen

loonkosten expertteam MRHV/ASS

voorziening personeel 
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De investeringen vanuit de algemene reserve zijn in het eerste jaar fors en ook in het tweede jaar 
nog substantieel. 
 
 

 39.562.002 39.952.665 39.562.040 39.165.281 38.267.882

 42.166.749 40.630.955 39.759.943 39.222.983 38.295.040

 -2.604.746 -678.290 -197.904 -57.702 -27.159

2.604.746 678.290 197.904 57.702 27.159

0 0 0 0 0

eigen vermogen 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

weerstandsvermogen 600.000 600.000  600.000 600.000 600.000 600.000

bestemmingsreserve 3.586.036 981.290  302.999 105.096 47.393 20.235

4.186.036 1.581.290 902.999 705.096 647.393 620.235

signaleringswaarde OCW 1.359.251 1.372.793 1.366.515 1.360.285 1.328.876

RESULTAAT

onttrekking reserve

baten

lasten

resultaat



 

Administratienummer PO2707

Bevoegd gezag nummer 21631

Sector PO

Naam samenwerkingsverband Samenw.verband Primair Onderw. Amsterdam Diemen

Stand op 31-12-2019 Verwachte stand 31-12-2020 Prognose stand 31-12-2021 Prognose stand 31-12-2022 (Prognose stand 31-12-2023)

Bruto baten € 38.312.504 € 38.835.750 € 39.222.665 € 39.043.290 € 38.865.281

Publiek eigen vermogen € 4.254.695 € 4.186.036 € 1.581.290 € 902.999 € 705.096

Signaleringswaarde € 1.340.938 € 1.359.251 € 1.372.793 € 1.366.515 € 1.360.285

(Mogelijk) bovenmatig eigen vermogen € 2.913.757 € 2.826.785 € 208.497 € 0 € 0

U heeft in 2019 en/of 2020 geen bovenmatig eigen vermogen. U hoeft het format verder niet in te vullen. U kunt dit opslaan en opsturen naar het in de brief genoemde mailadres.

Besteding bovenmatige eigen vermogen in kalenderjaar 2019 in kalenderjaar 2020 in kalenderjaar 2021 in kalenderjaar 2022 (in kalenderjaar 2023)

Verbetering basisondersteuning n.v.t. n.v.t.  

Verbetering extra ondersteuning reguliere scholen n.v.t. n.v.t.   

Ontwikkeling samenwerkingsvormen speciaal en regulier n.v.t. n.v.t. € 175.000,00 € 175.000,00

(Extra) inzet van experts op reguliere scholen n.v.t. n.v.t.   

Uitbreiding van soort/aantal arrangementen n.v.t. n.v.t. € 435.000,00 € 223.290,00

Intensivering kwaliteitsbeleid n.v.t. n.v.t.

Verbetering bedrijfsvoering swv n.v.t. n.v.t.

Scholing van leraren/ondersteuners n.v.t. n.v.t.

Gericht financiële impuls voor schoolbesturen n.v.t. n.v.t.

Opvangen effect nieuw model lwoo/pro n.v.t. n.v.t.

Voortzetting huidige activiteiten met reserves n.v.t. n.v.t. € 1.764.746,00

Opvangen van groei sbo/so of pro/vso n.v.t. n.v.t.   

Anders n.v.t. n.v.t. € 230.000,00 € 280.000,00

Totale inzet bovenmatig eigen vermogen n.v.t. € 68.659,00 € 2.604.746,00 € 678.290,00 € 0,00

U heeft in 2019 en/of 2020 geen bovenmatig eigen vermogen. U hoeft het format verder niet in te vullen. U kunt dit opslaan en opsturen naar het in de brief genoemde mailadres.

Akkoord namens Naam Datum

Samenwerkingsverband Joost van Caam 17-3-2021

Ondersteuningsplanraad

Intern toezicht Ruud Pet


