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1. Inleiding 

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2021-2023 van Samenwerkingsverband Koers VO. Deze begroting 
is opgesteld op een ander moment en op een andere wijze dan de afgelopen jaren. Normaal vindt 
opstelling plaats na afloop van het controleren van de jaarcijfers. Tegelijkertijd is er dan ook meer 
bekend over de (nieuwe) activiteiten van het samenwerkingsverband voor het nieuwe schooljaar. Het 
opstellen vindt daarom meestallater in het jaar plaats. Echter dit jaar zijn er twee belangrijke 
ontwikkelingen die het proces anders maken dan anders. De belangrijkste is wel de 
verbeteraanpak/evaluatie passend onderwijs en in het bijzonder de opdracht om op korte termijn 
inzicht te geven hoe de reserves van het samenwerkingsverband worden afgebouwd. Daarnaast 
zitten we ook al ruim een jaar in een coronacrisis met financiele consequenties voor de toekomst.  

In november 2020 is het rapport over de landelijke evaluatie passend onderwijs gepubliceerd. 
Weliswaar met een jaar vertraging. Echter het resultaat is een stevig verbeterplan voor passend 
onderwijs met 25 maatregelen (inmiddels door een aanvullende Kamerbrief 30+). Hiervoor is door het 
samenwerkingsverband Koers VO in de begroting 2021 (opgesteld in november 2020) al eerder een 
voorzet gedaan. Sinds het vaststellen van deze begroting is meer bekend geworden op welke wijze 
deze maatregelen door de samenwerkingsverbanden moeten worden opgepakt en bij wie per 
maatregel de verantwoordelijkheid komt te liggen. Stevige aandacht voor maatregel 23, waarin staat 
opgenomen dat alle samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs hun financiële 
reserves boven de signaleringsnorm moeten afbouwen. Sectorbreed is hier een plan voor opgesteld 
dat in februari 2021 is goedgekeurd door het ministerie. Ook Koers VO neemt hierin vanzelfsprekend 
verantwoordelijkheid door in een periode van twee jaar (2021 en 2022) bovenmatige reserves verder 
af te bouwen en daarmee uit te komen op deze nu verplichte norm. Dit is in lijn met het in 2020 
gestarte beleid om door  extra investeringen reserves af te bouwen.  

Tegelijkertijd voelen we met zijn allen ook de gevolgen van de coronacrisis voor de uitvoering van 
(passend) onderwijs op school. De grootste gevolgen liggen op het vlak van de kwetsbare jongeren 
voor wie school een belangrijke en veilige plek is. Maar ook het samenwerkingsverband merkt de 
invloed. Enerzijds op persoonlijk vlak als werkgever, maar ook doordat diverse (nieuwe) projecten 
rondom de combinatie onderwijs en zorg en bestaande activiteiten zoals het OPDC moeilijker 
voortgang kunnen vinden. Daarbij is er veel onzekerheid wat er met de achterstanden van leerlingen 
gaat gebeuren en wat de kosten daarvan zijn. Dat ook het samenwerkingsverband hiervan in de 
toekomst financiële gevolgen gaat merken staat echter buiten kijf, omdat de achterstanden waarmee 
leerlingen overstappen naar het voortgezet onderwijs groter zijn dan voorheen. Ondanks dat er veel 
middelen beschikbaar worden gesteld door de overheid voor het aanpakken van de achterstanden zal 
Koers VO meer lwoo-aanwijzigingen moeten afgeven. Dit past bij het oplossen van deze 
achterstanden doch is wel een grote financiele uitgave.  

Deze twee belangrijke ontwikkelingen leiden er toe dat het samenwerkingsverband zijn, in december 
vastgestelde, begroting 2021 aanpast. Deze wijziging zal helpen in het volgen en toetsen van de 
nieuwe afspraken waaraan Koers VO zich committeert.  

Als laatste is het belangrijk te onthouden dat vanaf augustus 2022 een nieuwe 
ondersteuningsplanperiode start. Hiervoor worden op dit moment beleidsvoorbereidingen getroffen. 
De nieuwe financiële onderbouwing komt bij het ondersteuningsplan 2022-2026 natuurlijk uitgebreid 
aan de orde. Naar alle waarschijnlijkheid is dan ook meer bekend van de gevolgen van de nieuwe 
bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs (per 1 januari 2022), het primair onderwijs (per 
1 januari 2023) en het lwoo/pro (waarschijnlijk per 1 januari 2024). Deze meerjarenbegroting moet 
daarom ook vooral gezien worden in het licht van voortzetting van het bestaande beleid uit het 
ondersteuningsplan 2018-2022.  

Dhr. J.M. van der Have en mw. drs. A. Dekkers MME 
College van bestuur Samenwerkingsverband Koers VO  
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2. Algemeen 

2.1  Uitgangspunten en context 

De meerjarenbegroting heeft een looptijd van 2021 tot en met 2023 en is een actualisatie van de 
meerjarenbegroting uit het ondersteuningsplan 2018-2022 en de in december vastgestelde begroting 
2021. Voor een uitleg van de inhoud van de ambities wordt verwezen naar de beschrijving in het 
ondersteuningsplan. In verband met de nieuwe ondersteuningsplanperiode 2022-2026 is ervoor 
gekozen een meerjarenbegroting op te stellen voor de kortst mogelijk periode.  

Met de begroting 2021 is ervoor gekozen om in de begroting rekening te gaan houden met de 
jaarlijkse indexatie van het ministerie. Voorheen was het uitgangspunt was dat inflatie en/of cao-
aanpassingen altijd volledig werden gecompenseerd door de jaarlijkse correctie in de 
bekostigingsconstanten van het ministerie. Echter deze bijstelling is de afgelopen jaren voor het 
grootste deel de reden geweest dat het samenwerkingsverband positievere resultaten realiseerde dan 
begroot. Voor de begroting 2021 is daarom over de periode 2016-2020 bepaald wat de uiteindelijke 
invloed is geweest van de aanpassing van de normbedragen in het positieve resultaat van het 
samenwerkingsverband. Uit analyse blijkt dit gemiddeld € 475.000 per jaar te zijn geweest. In 2021 zal 
bepaald worden of deze nieuwe wijze van begroten werkt om het financiële resultaat conform 
begroting te realiseren. 

De in de begroting opgenomen vergelijkende cijfers over 2020 betreft het financieel resultaat uit de 
voorlopige jaarcijfers. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting vindt door de accountant 
de controle van deze cijfers plaats. Dit zou nog kunnen leiden tot beperkte cijfermatige aanpassingen. 

De loonkosten zijn gebaseerd op de loonkosten op basis van de geldende cao 2020 die van 
rechtswege is verlengd tot 31 december 2021. De formatie is opgesteld op basis van het huidig 
aanwezig personeel 1 maart 2021 en de geplande invulling van een aantal vacatures in 2021. Zie voor 
de inzet per ambitie paragraaf 3.2 Personeelsinzet.  

De rijksbekostiging voor 2021-2023 is gebaseerd op de laatste bijstelling van de 
bekostigingsconstanten door het ministerie in december 2020. De gehanteerde leerlingenaantallen 
zijn gebaseerd op een langjarige prognose van de leerlingontwikkeling in de regio van Koers VO en is 
inclusief de aanpassing van de voorlopige leerlingtelling 2020. Zie voor meer informatie paragraaf 3.1.  

2.2  Verbeteraanpak Passend Onderwijs en afbouw bovenmatige reserves 

Maatregelen naar aanleiding van de verbeteraanpak Passend Onderwijs 
Koers VO heeft naar aanleiding van de 25+ maatregelen van de Evaluatie Passend Onderwijs reeds 
in de begroting 2021 voor een tweetal activiteiten middelen gereserveerd: het ontwikkelen van een 
onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt voor ouders én leerlingen (maatregel 7) en het stimuleren 
van de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs binnen het regulier voortgezet onderwijs. Voor het 
informatiepunt was reeds in 2021 € 100.000 gereserveerd onder ambitie 2. Voor de route naar 
inclusiever onderwijs was € 200.000 gereserveerd onder ambitie 4 (dit is bovenop de € 200.000 die 
hiervoor reeds jaarlijks is begroot voor de samenwerking tussen vo en -vso). De inzet van deze 
middelen is verschoven naar schooljaar 2021-2022 om ervoor te zorgen dat deze middelen doelmatig 
en op basis van een goed onderbouwd beleidsplan worden ingezet. Aanvullend op de bovenstaande 
investeringen wordt in 2021-2022 ook € 100.000 gereserveerd voor de scholing van docenten en 
andere (onderwijs)professionals om de route naar inclusiever onderwijs via passend onderwijs te 
stimuleren. Dit is een activiteit waarvoor in de begroting 2021 nog geen middelen waren gereserveerd.  

Gezien de uitdagingen die horen bij deze activiteiten is er voor gekozen direct ook al middelen te 
reserveren voor schooljaar 2022-2023 zodat dit langjarig kan worden opgepakt. Dit in voorbereiding 
op verdere planvorming in het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. Op een tweetal andere 
maatregelen wordt hieronder specifiek ingegaan. 
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Maatregel 22 
In de Kamerbrief wordt bij maatregel 22 verwezen naar de organisatiekosten van de 
samenwerkingsverbanden. Uit onderzoek van het ministerie blijkt dat gemiddeld 11 tot 13% van de 
middelen passend onderwijs worden ingezet aan de organisatie van het samenwerkingsverband. In 
deze maatregel is benoemd dat de organisatiekosten moeten worden verminderd zodat er meer geld 
overblijft voor passend onderwijs. 

Bij Koers VO worden deze kosten in beeld gebracht in een aparte kostenplaats. Dit betreffen kosten 
die niet kunnen worden toegerekend aan één van de inhoudelijke ambities en bestaan onder andere 
uit de vaste kosten van het kantoor, ict en de salariskosten van het secretariaat, staf en bestuur. Deze 
organisatiekosten blijven stabiel op 1,5 % van de totale uitgaven van het samenwerkingsverband. Zie 
voor meer informatie paragraaf 3.4. Hierbij is het wel belangrijk in ogenschouw te nemen dat er grote 
verschillen bestaan tussen samenwerkingsverbanden. Beleidsrijke samenwerkingsverbanden met 
veel personeel kunnen lastig worden vergeleken met samenwerkingsverbanden met een beperkt 
personeelsbestand. Ook de wijze van toerekenen van personeel aan ‘de organisatie’ is afhankelijk van 
de keuzes die een samenwerkingsverband maakt.  

Maatregel 23 
In de evaluatie passend onderwijs (en daaropvolgende politieke discussie) is veel aandacht besteed 
aan de bovenmatige reserves van de samenwerkingsverbanden (maatregel 23 in de verbeteraanpak). 
Eind januari is door de PO-Raad, VO-raad, Netwerk LPO en de Sectorraad samenwerkingsverbanden 
vo een sectorplan opgesteld. In dit sectorplan is uitleg gegeven over hoe en op welke termijn alle 
samenwerkingsverbanden als sector hun bovenmatige reserve denken af te bouwen. Hierbij is 
vastgelegd dat uiterlijk binnen 3 jaar de afbouw volledig moet zijn gerealiseerd en er sectorbreed geen 
sprake meer is van een bovenmatige reserve. 

Het sectorplan is half februari 2021 goedgekeurd door het ministerie. Hiermee zijn de financiële 
kortingen voor de sector voorlopig van de baan. Naast het sectorplan dienen alle 
samenwerkingsverbanden ook individueel een plan te maken voor de afbouw van hun (mogelijk) 
bovenmatige reserves. Dit plan moet voor 7 mei 2021 aangeleverd worden bij het ministerie. Uit een 
aanvullende brief van de minister over de inhoudelijk eisen van dit plan (d.d. 12 maart 2021) wordt 
duidelijk dat deze inhoudelijke eisen beperkt zijn. In het kader van de planning & controlcyclus zal 
deze meerjarenbegroting gebruikt worden als integraal plan waarin de afbouw in beeld wordt 
gebracht. Op basis van de meerjarenbegroting zal een door het ministerie vastgesteld format (zie 
bijlage) worden gevuld en samen met de meerjarenbegroting ter toetsing worden aangeleverd bij het 
ministerie. Monitoring hiervan en verantwoording aan de toezichthouder zal meerdere malen per jaar 
plaats vinden door middel van de vastgestelde planning en controlcyclus. Verantwoording hierover 
naar de inspectie zal (naar alle waarschijnlijkheid) plaats vinden door middel van de website 
samenwerkingsverbandenopdekaart.nl.  

Het bestuur van samenwerkingsverband Koers VO onderschrijft de bevindingen in het Sectorplan en 
committeert zich aan het doel van de afbouw. In de begroting 2020 is gestart met een afbouw van 
reserves. De coronacrisis heeft in 2020 door uitstel van activiteiten geleid tot een licht positief 
financieel resultaat. Er is op dit moment geen reden om een eigen vermogen aan te houden boven de 
opgelegde signaleringsnorm. Het samenwerkingsverband heeft, ten opzichte van het totaal aan 
uitgaven, relatief beperkt eigen personeel in dienst (minder dan 4% van de totale uitgaven) en er is 
geen sprake van een (dreigend) tekort op de rijksbijdragen als gevolg van een te hoog 
deelnamepercentage lwoo/pro of vso. Voor de relatie tot het gewenste weerstandsvermogen op basis 
van de risicoanalyse en de precieze hoogte van de afbouw in de komende jaren wordt verwezen naar 
paragraaf 3.7. 

  



  

  7 
 

2.3  Gevolgen coronacrisis en het Nationaal Programma Onderwijs 

De huidige coronacrisis heeft ook voor Koers VO financiële gevolgen. Dit uit zich als volgt:  

Groei vso en pro 
Door het ministerie is op 17 februari 2021 het “Nationaal Programma Onderwijs (NPO): 
steunprogramma voor herstel en perspectief” gepubliceerd. Hiermee wordt voor de periode vanaf de 
zomervakantie 2021 tot en met 2023 8,5 miljard beschikbaar gesteld als investering in het onderwijs. 
Een (klein) gedeelte van deze middelen zal ook terecht komen bij de samenwerkingsverbanden. In de 
Kamerbrief worden de samenwerkingsverbanden specifiek benoemd in het geval van leerlingen die 
van het praktijkonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs gebruik maken. Als gevolg van de 
coronacrisis zullen er leerlingen zijn die langer van deze onderwijssoorten gebruik maken. Dit zal bij 
Koers VO leiden tot een extra uitstroom van middelen naar het vso en pro. In de kamerbrief wordt 
benoemd dat de samenwerkingsverbanden hiervoor extra budget zullen ontvangen. De hoogte van dit 
budget is vooralsnog onbekend echter om deze reden is in de meerjarenbegroting slechts de 
autonome groei van het vso en pro meegenomen (zie paragraaf 3.1). Extra groei van het vso en pro 
zal dus gecompenseerd worden.  

Groei aanwijzingen lwoo en vorming voorziening 
In de Kamerbrief wordt niet gesproken over een groei van het lwoo. Koers VO merkt echter nu al de 
gevolgen van de coronacrisis bij de leerlingen die dit jaar overstappen van het primair naar het 
voortgezet onderwijs. Leerlingen waarvan de basisscholen verwachten dat zij in aanmerking komen 
voor lwoo worden onder de noemer van “Zorgleerling in Beeld” centraal getest. Als gevolg van de 
coronacrisis is het aantal geteste leerlingen tussen oktober 2020 en februari 2021 afgerond 100 hoger 
dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.  

Deze groei zal leiden tot een langjarig hogere uitgave aan lwoo-aanwijzingen die alleen te wijten is 
aan de coronacrisis. Een aanwijzing lwoo wordt eenmalig afgegeven waarna deze gedurende de 
gehele schoolloopbaan van de leerling blijft gelden. Deze aanwijzing blijft geldig onafhankelijk of de 
achterstanden worden ingelopen door de school (met of zonder de NPO-middelen). Hierdoor ontstaat 
in 2021 bij Koers VO, bij een schoolloopbaan in het vmbo van 4 jaar, een financiële verplichting van 4 
jaar. Omdat deze verplichting in 2021 is ontstaan wordt hiervoor in 2021 een voorziening gevormd 
voor een bedrag van 2 miljoen. Gedurende 4 jaar zal dit bedrag in vier gelijke bedragen vrijvallen.  

De reden dat deze voorziening moet worden gevormd is dat Koers VO geen aparte bekostiging voor 
leerlingen met lwoo vanuit het NPO zal ontvangen. Dit is ook niet mogelijk omdat inmiddels het 
overgrote deel van de samenwerkingsverbanden gekozen heeft voor opting out voor het lwoo. Voor 
de leerlingen die in 2022 de overstap maken vanuit het po naar het vo zullen in de komende periode 
extra middelen (en daarmee aandacht) beschikbaar zijn om de achterstanden in te lopen. Deze 
middelen komen echter te laat voor de leerlingen die in de zomer van 2021 overstappen. Het is 
daarmee eenmalig. 

Overige financiële gevolgen 
Als gevolg van corona was er in de afgelopen periode sprake van een vertraging in de uitvoering van 
diverse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten in het kader van 
onderwijszorgarrangementen en leerrecht (ambitie 3) en innovatieve activiteiten op het snijvlak vso-vo 
(ambitie 4). Vanaf de tweede helft van 2021 vinden de uitgaven op deze activiteiten alsnog plaats. 
Extra aandacht zal in de komende periode uitgaan naar het gesubsidieerde project 
(hoog)begaafdheid. Koers VO ontvangt in de periode 2019-2022 jaarlijks € 284.000 van het ministerie 
voor uitvoering van dit project. De uitgestelde besteding van deze middelen hebben echter geen 
gevolg voor de exploitatie daar de ontvangen middelen worden gereserveerd op de balans. Zodra er 
uitgaven worden gemaakt vindt er een vrijval plaats vanuit deze post. Verdere invloed van de 
coronacrisis uitgaven van Koers VO zal naar verwachting beperkt blijven.  
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Inkomsten 
De invloed op de inkomsten van het samenwerkingsverband zal, behoudens de extra inkomsten 
vanuit het NPO, beperkt zijn. De rijksbijdragen zijn gebaseerd op het aantal leerlingen in het vo op 1 
oktober en langlopende (gemeentelijke) subsidies.  

3. Meerjarenbegroting 2021-2023 

3.1  Leerlingprognose 

In onderstaande tabel zijn de gehanteerde leerlingaantallen van 1 oktober 2018 tot en met 1 oktober 
2022 opgenomen. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2022 is de basis voor de bekostiging 2023.  

 1-10-2018  1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 
Leerlingen 
regulier vo  

49.392 49.343 49.383 50.383 50.383 

Nieuwkomers 243 268 274 274 274 
Totaal 49.635 49.611 49.657 49.657 49.657 
      
Waarvan lwoo  5.393   5.4881   5.469   5.570   5.570  
Waarvan pro  2.069   2.089   2.103   2.114   2.125  
      

Vso cat. L 1.634 1.700 1.747 1.764 1.781 
Vso cat. M  53   66  78  78  78  
Vso cat. H  164   158   155   155   155  
Vso totaal  1.851   1.924   1.980   1.997   2.014  

 
Vanaf 2021 wordt ervan uitgegaan van de volgende trends en uitgangspunten: 
o Een gelijkblijvend aantal leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs. 
o Een eenmalige groei in het lwoo van 101 leerlingen. In 2022 zal geen sprake meer zijn van groei 

(zie ook paragraaf 2.3).  
o Een stabiele groei van het aantal leerlingen in het pro met 0,5% per jaar.  
o Een stabiele groei van aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs categorie laag van 

1,0 %. Deze groei wordt begroot voor zowel het vso4 als vso3. Deze trend is reeds langjarig 
zichtbaar in vso4 echter als gevolg van nieuwe initiatieven in het kader van leerrecht zal ook in het 
vso3 deze categorie verder groeien. Het vso3 in de zwaardere categorieën midden en hoog zal 
naar verwachting niet verder stijgen dan het huidige niveau.  

3.2  Personeelsinzet 

In 2020 is het aantal in dienst zijnde medewerkers gekrompen naar 31,3 fte ultimo 2020. Dit wordt 
veroorzaakt door het vertrek van een medewerker, wat wordt opgevangen in 2021. Op moment vindt 
er onder diverse ambities inhuur van derden plaats ter opvulling van openstaande vacatures of 
vervanging van een langdurige afwezigheid. Deze tijdelijke inhuur zal in 2021 naar verwachting 
overgaan in dienstverbanden.  

 
1 Bij de telling van 1 oktober 2019 is geconstateerd dat het aantal leerlingen in het lwoo eenmalig sterk steeg. Uit analyse bleek 
dit het gevolg te zijn van een eenmalige dip in het aantal lwoo-aanwijzigingen in oktober 2015. Deze leerlingen zijn na vier jaar 
uitgestroomd en daardoor in oktober 2019 niet meer zichtbaar in de telling. In de afgelopen jaren is het aantal lwoo-
aanwijzingen relatief constant geweest. 
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3.3  Exploitatie 

Zoals blijkt uit de meerjarenexploitatie is er in 2021 sprake van een negatief resultaat van 1,9 miljoen . 
Dit wordt verklaard door de vorming van de voorziening lwoo zoals hierboven toegelicht. De vormng 
van de voorziening is zichtbaar onder 4.4 Overige lasten.  
In 2022 en 2023 worden, mede door de extra investeringen en resultaat van de groei van het vso op 1 
oktober 2020, een negatief resultaat van € 600.000 en € 625.000 begroot. In paragraaf 3.7 wordt 
nader ingegaan op de relatie met het benodigde weerstandsvermogen en de signaleringsnorm 
(mogelijk) bovenmatige reserves van de inspectie.  

 

  

Werkelijk Realisatie Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023

A1: Passend Onderwijs  zi chtbaar in school 11,7                  12,7                  12,3                  12,3                  12,3                  
A2: Optimal iseren Dekkend Netwerk 5,9                    6,3                    6,5                    6,5                    6,5                    
A3: Samenwerking onderwi js  en zorg 1,5                    2,2                    2,2                    2,2                    2,2                    
A4: Doorgaande school loopbanen 1,6                    1,9                    2,1                    2,1                    2,1                    
Org: Organisatie van de vereniging 6,6                    6,3                    6,7                    6,7                    6,7                    
OR: De OverstapRoute -                     2,0                    2,0                    2,0                    2,0                    
Ri jk: Ri jksbekostiging -                     -                     -                     -                     -                     
Totaal inzet FTE's per programma per 31/12 27,2 31,3 31,7 31,7 31,7

Inzet FTE's per kostenplaats per 31/12
Samenwerkingsverband Koers VO

Werkelijk Realisatie Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023

3.1 (Ri jks )bi jdragen OCW 71.507.936€    75.731.203€    77.279.574€    77.330.530€    77.330.530€    
3.2 Overige overheidsbi jdragen 223.601€         314.094€         340.148€         326.279€         326.279€         
3.5 Overige baten 78.094€           84.254€           92.500€           92.500€           92.500€           

Totaal BATEN 71.809.632€    76.129.551€    77.712.221€    77.749.309€    77.749.309€    

4.1 Personele la s ten 2.799.368€      2.943.982€      3.087.525€      3.002.713€      3.002.713€      
4.2 Afschri jvingen 53.126€           73.860€           113.519€         106.723€         105.032€         
4.3 Huisvestings la sten 119.546€         123.712€         128.500€         128.500€         128.500€         
4.4 Overige las ten 3.514.645€      3.497.172€      6.348.610€      4.024.740€      3.858.073€      
4.5 Doorbetal ingen aan schoolbesturen 64.995.521€    69.261.064€    69.945.044€    71.083.836€    71.278.798€    
4.5.1 Verplichte afdrachten door ocw 58.105.699€   61.135.818€   61.901.983€   62.925.661€   63.120.624€   
4.5.2 Doorbetaling groeibekostiging 498.939€        396.088€        385.254€        508.175€        508.175€        
4.5.3 Overige doorbetalingen aan schoolbesturen 6.390.883€     7.729.158€     7.657.807€     7.650.000€     7.650.000€     

Totaal LASTEN 71.482.206€    75.899.789€    79.623.198€    78.346.512€    78.373.117€    

Saldo BATEN en LASTEN 327.426€         229.762€         1.910.976-€      597.203-€         623.808-€         

6.1 Financiële ba ten 1.216€             124€                -€                 -€                 -€                 
6.2 Financiële las ten 661€                16.571€           4.000€             1.500€             1.500€             

Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN 555€                16.447-€           4.000-€             1.500-€             1.500-€             

EXPLOITATIESALDO 327.981€         213.315€         1.914.976-€      598.703-€         625.308-€         

Exploitatieoverzicht (verdicht)
Samenwerkingsverband Koers VO
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3.4  Meerjarenbegroting op basis van de structuur van strategische ambities 18-22 

In overeenstemming met de beschrijving in eerdere paragrafen zijn aanpassingen gedaan in de 
hoogte van het bedrag per ambitie. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel. Voor meer informatie over 
de onderdelen en activiteiten horende bij de ambities wordt verwezen naar het ondersteuningsplan 
2018-2022.  

 

In 2021 en 2022 is bij twee ambities sprake van een groei van de uitgaven ten opzichte van 2020. Een 
korte samenvatting van de uitgaven bij de vier ambities is volgt: 

Ambitie 1: deze ambitie richt zich op  passend onderwijs zichtbaar maken in de school. Hieronder 
vallen onder andere de uitgaven aan deskundigheidsbevordering van de professionals op de scholen, 
de loonkosten van de koersconsulenten die, samen met de scholen voor voortgezet onderwijs, zorg 
dragen voor een passende oplossing voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en de jaarlijkse 
ondersteuningsbekostiging aan de scholen voor voortgezet onderwijs. Voor 2021-2023 wordt voor het 
professionalisering van docenten en (onderwijs)professionals extra middelen gereserveerd. 

Ambitie 2: deze ambitie richt zich op het  dekkend netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen 
waarvoor Koers VO verantwoordelijk is. Hieronder vallen de kosten van de advies- en 
beoordelingscommissie toelaatbaarheid (ABT) voor het lwoo, pro en vso, het orthopedagogisch en 
didactische centrum (OPDC) en overige gezamenlijke voorzieningen zoals een tijdelijke voorziening in 
de BAR-regio. In deze ambitie wordt in 2021 en 2022 extra middelen gereserveerd voor het 
ontwikkelen van een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt. 

Ambitie 3: deze ambitie richt zich op de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Hieronder vallen 
onder andere de kosten  van onderwijszorgarrangementen, leerrecht, maatwerktrajecten en de 
aanpak van thuiszitters.  

Ambitie 4: deze ambitie richt zich op succesvolle overgangen in de doorgaande schoolloopbanen van 
jongeren. Hieronder vallen de kosten van het traject Zorgleerling in Beeld (ZiB) voor leerlingen in de 
doelgroep lwoo en pro, kosten voor het project Centrale toeleiding naar het voortgezet speciaal 
onderwijs, de kosten voor het testen van leerlingen voor de toeleiding naar de Internationale 
Schakelklassen (ISK) en innovatieve trajecten rond de samenwerking vo en vso. In 2021 en 2022 zijn 
hier extra middelen gereserveerd voor het stimuleren van de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. 

Bij de overige kostenplaatsen is er extra aandacht voor een eenmalig hogere uitgave aan de 
kostenplaats Organisatie als gevolg van langdurige afwezigheid van een medewerker. De kosten van 
de opbouw van de voorziening lwoo zijn gerubriceerd onder de kostenplaats Rijksbekostiging. 

  

Werkelijk Realisatie Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023

A1: Passend Onderwijs  zi chtbaar in school 7.454.371-€      8.826.452-€      8.869.852-€      8.919.981-€      8.878.315-€      
A2: Optimal iseren Dekkend Netwerk 2.691.620-€      2.634.244-€      2.569.142-€      2.544.187-€      2.502.520-€      
A3: Samenwerking onderwi js  en zorg 365.053-€         509.265-€         699.449-€         699.449-€         699.449-€         
A4: Doorgaande school loopbanen 946.831-€         863.048-€         1.238.979-€      1.325.089-€      1.241.755-€      
OR: De OverstapRoute 6.472-€             42€                  -€                 -€                 -€                 
Org: Organisatie van de vereniging 1.085.920-€      1.149.969-€      1.202.850-€      1.138.451-€      1.136.760-€      
Ri jk: Ri jksbekostiging 12.878.248€    14.196.250€    12.665.297€    14.028.454€    13.833.492€    
Totaal uitgaven programma's / ambities 327.981€         213.315€         1.914.976-€      598.703-€         625.308-€         

Uitgaven ambities
Samenwerkingsverband Koers VO
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3.5 Balans 

De exploitatiebegroting leidt tot de volgende balanspositie voor de komende jaren. Het negatieve 
exploitatieresultaat zal ten laste worden gebracht van het eigen vermogen. 

 

De immateriële vaste activa zijn in 2020 nog eenmalig toegenomen als gevolg van de eenmalige 
investering in de technische infrastructuur van onder andere de Schoolprofielenwebsite. Deze 
investering wordt in 5 jaar afgeschreven. De kosten voor onderhoud worden in de komende jaren ten 
laste gebracht van de exploitatie. De materiële vaste activa nemen als gevolg van de eenmalige 
investering in 2015 in de huidige huisvesting verder af. Er worden verder geen grote investeringen 
verwacht behoudens mogelijk een aanpassing van sanitaire voorzieningen. 

Schatkistbankieren 
De liquide middelen nemen in 2021 toe waarna deze in de komende jaren verder dalen. Er worden 
voor de komende jaren geen liquiditeitsproblemen verwacht. In februari 2021 is het 
samenwerkingsverband, als gevolg van de verdere verlaging van de saldo’s waarboven negatieve 
spaarrente dient te worden betaald, overgegaan op schatkistbankieren. Dit heeft tot gevolg dat alle 
liquide middelen van Koers VO worden ondergebracht bij het ministerie. Dit heeft beperkte invloed op 
de financiële processen van het samenwerkingsverband en heeft als voordeel dat er geen sprake is 
van negatieve spaarrente. Een nadeel is dat positieve rendementen bij schatkistbankieren lager zijn 
dan bij de commerciële marktpartijen. Op dit moment wegen de nadelen niet op tegen de financiële 
voordelenvan schatkistbankieren.  

De voorzieningen nemen in 2021 sterk toe als gevolg van het opbouwen van de voorziening lwoo. In 
de periode 2022-2026 wordt deze voorziening jaarlijks afgebouwd.  

3.6  Kengetallen 

 

In de kengetallen zijn de gevolgen van de negatieve exploitatieresultaten zichtbaar. De rentabiliteit zal 
in 2021 toenemen tot 2,5% negatief als gevolg van de eenmalige opbouw van de voorziening lwoo. In 
2022 en 2023 wordt een negatieve rentabiliteit van 0,8% begroot. Als gevolg van de vorming van de 
voorziening neemt ook de solvabiliteit 1 sterk af in 2021. Als gevolg van de negatieve resultaten 
nemen in de jaren 2022 en 2023 de liquiditeit, de solvabiliteit en het weerstandsvermogen verder af. 
Hierbij worden geen signaleringsgrenzen van de inspectie voor het onderwijs bereikt.  

Balans
Samenwerkingsverband Koers VO

Werkelijk Realisatie Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023

Vaste activa
Immateriele vaste a ctiva 71.390€              269.766€            211.945€          154.124€          96.303€            
Ma teriele vaste activa  204.665€            176.150€            151.453€          134.551€          99.340€            
Financiele vaste activa  515€                   515€                   515€                 515€                 515€                 

Vlottende activa
Vorderingen 713.153€            855.452€            855.452€          855.452€          855.452€          
Liquide middelen 6.156.133€         7.505.669€         7.630.250€       6.594.511€       5.570.475€       
Totaal Activa 7.145.855€         8.807.551€         8.849.615€       7.739.152€       6.622.084€       

Eigen vermogen 5.038.168€         5.251.483€         3.336.507€       2.737.804€       2.112.496€       
Voorzieningen 217.748€            215.801€            2.172.840€       1.661.080€       1.169.320€       
Kortlopende schulden 1.889.939€         3.340.268€         3.340.268€       3.340.268€       3.340.268€       

Totaal Passiva 7.145.856€         8.807.552€         8.849.615€       7.739.152€       6.622.084€       

Kengetallen
2019 2020 2021 2022 2023

Liquidi tei t 3,63 2,50 2,54 2,23 1,92
Solva bi l i tei t 1 70,5% 59,6% 37,7% 35,4% 31,9%
Solva bi l i tei t 2 73,6% 62,1% 62,3% 56,8% 49,6%
Weerstandsvermogen (1) 7,0% 6,9% 4,3% 3,5% 2,7%
Weerstandsvermogen (2) 6,7% 6,7% 4,1% 3,3% 2,6%
Rentabi l i tei t 0,5% 0,3% -2,5% -0,8% -0,8%
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3.7  Risicoanalyse en signaleringsnorm (mogelijk) bovenmatige reserves 

Jaarlijks vindt er op het niveau van het samenwerkingsverband een risicoanalyse plaats. Hierin wordt 
behalve een inventarisatie en beschrijving van de belangrijkste risico’s ook een vertaling gemaakt naar 
het benodigde weerstandsvermogen ter dekking van deze risico’s. In maart 2021 is de risicoanalyse 
geactualiseerd naar aanleiding van de bestaande ontwikkelingen.  

Ten aanzien van de vorige analyse zijn diverse risico’s aangepast en is er sprake van een verlaging 
van het benodigde weerstandsvermogen.  

In de analyse worden drie typen risico’s onderscheiden voor Koers VO: 
1. Risico’s die voortvloeien uit door Koers VO geformuleerde beleidskeuzes en de uitvoering hiervan; 
2. Risico’s die voortvloeien uit het overheidsbeleid; 
3. Risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van Koers VO.  

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van het aantal gesignaleerde risico’s en de 
mogelijke impact op het weerstandsvermogen.  
 

Categorie Aantal risico’s Impact op het 
weerstandsvermogen 

Risico’s die voortvloeien uit het door Koers VO 
geformuleerde beleid en de uitvoering hiervan 
(strategische risico’s) 

19 € 1.797.000 

Risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsvoering van 
Koers VO (voorkombare risico’s) 

8 € 469.500 

Risico’s die voortvloeien uit het beleid van de 
overheid (externe risico’s). 

3 € 625.000 

 
De genoemde bedragen in de kolom ‘impact weerstandsvermogen’ geven een indicatie van de 
omvang van het benodigde weerstandsvermogen. Alle genoemde bedragen tellen op tot € 2.891.500. 

Wat opvalt is dat met name de strategische risico’s de grootste (mogelijke) impact op het 
weerstandsvermogen hebben. Als gevolg van het updaten van diverse risico’s ten opzichte van de 
vorige versie van de risicoanalyse is een afname van de totale impact zichtbaar. Op de korte termijn 
ligt de belangrijkste winst die kan worden behaald in de verdere beperking van de impact van met 
name de strategische risico’s.  

Zoals besproken onder paragraaf 2.2 is door de inspectie in juni 2020 een signaleringsnorm 
vastgesteld ter bepaling of er mogelijk sprake is van een bovenmatige reserve. Indien een 
samenwerkingsverband boven deze norm uitkomt dient het gesprek plaats te vinden of het terecht is 
dat er een hogere reserve wordt aangehouden. Deze norm is vastgesteld op 3,5% van de totale baten 
(met een minimumwaarde bij kleine samenwerkings-verbanden van € 250.000). In 2021 bedraagt de 
signaleringsnorm voor Koers VO € 2.719.000. Wanneer de signaleringsnorm en het benodigd 
weerstandsvermogen (op basis van de risicoanalyse) met elkaar worden vergeleken blijkt dat deze in 
2021 slechts beperkt van elkaar afwijken, met  € 172.000. Uit de meerjarenbegroting en balanspositie 
(zie paragraaf 3.5) wordt duidelijk dat ultimo 2022 de (mogelijk) bovenmatige reserves zijn afgebouwd 
tot de signaleringsnorm. In 2023 zal bij het huidige beleid sprake zijn van een eigen vermogen onder 
zowel de signaleringsnorm als de eigen risicoanalyse. Gezien het moment in het proces is er geen 
verwachting dat dit zal leiden tot onzekerheden in de bedrijfsvoering of stagnatie van de 
beleidsuitvoering de komende periode. Over de verdere afbouw in 2023 en gewenste hoogte van het 
eigen vermogen zal in 2021 verder worden gesproken in het kader van het nieuwe 
ondersteuningsplan 2022-2026.  

  


