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Begroting 2017 

 

Lichte ondersteuning €     2.162.157,--    
LWOO €  10.936.728,--  Afdracht LWOO € 11.523.212,-- 
PRO €    2.200.288,--  Afdracht PRO €   2.183.886,-- 
Zware ondersteuning €  12.638.992,--  Afdracht VSO €   8.710.490,-- 
   Afdracht VSO (groei peildatum) €        22.236,-- 
Verevening zware ondersteuning - €    1.120.743,--    
Bijdrage scholen in ondersteuningskosten €         42.500,--  Pr.  1: overhead €      319.500,-- 
   Pr.  2: uitvoeringskosten €        22.650,-- 
Uit algemene reserve €      83.552,--  Pr.  3: bijeenkomsten en overleg €        11.000,-- 
   Pr.  4: tussenvoorzieningen €      505.000,-- 
   Pr.  5: specifieke scholen €      412.000,-- 
   Pr.  6: specifieke doelgroepen €       20.000,-- 
   Pr.  7: ondersteuning binnen de school €  2.350.000,-- 
   Pr.  8: herbesteding bij vso €     750.000,-- 
   Pr.  9: afstemming met jeugdzorg €         3.000,-- 
   Pr. 10: re-integratie thuiszitters €       95.000,-- 
   Pr. 11: aansluitingen €       12.500,-- 
   Pr. 12: ondersteuningsplanraad €         3.000,-- 
     
TOTAAL € 26.943.474,--   € 26.943.474,--  
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Toelichting op de begroting 2017 

De primaire doelstelling van het RSV Breda eo is het  voor zoveel mogelijk leerlingen realiseren van 

regulier, kwalitatief goed onderwijs, zo thuisnabij mogelijk. In de begroting 2017 wordt  inzichtelijk 

gemaakt dat het RSV Breda eo deze doelstelling wil realiseren door de beschikbare financiële 

middelen  voor een groot deel aan de scholen ter beschikking te stellen, zodat de scholen hun 

ondersteuningsstructuur verder kunnen uitbreiden en verdiepen. In de begroting 2017 is er extra 

budget beschikbaar gemaakt voor de aanpak van ‘thuiszitters’, d.w.z. re-integratie  van  die leer-

lingen die kort of langdurig geen volledige onderwijstijd kennen..   

BATEN 

Voor een samenwerkingsverband is een normbudget beschikbaar. Dit normbudget is opgebouwd 

uit een aantal elementen die allen zijn gekoppeld aan leerlingenaantallen. Bij het opstellen van de 

begroting 2017  is gebruik gemaakt van de voorlopige leerlingenaantallen per 1-10-2016, zoals ze 

door DUO per 8-11-2016 beschikbaar zijn gesteld: 

VO:  

Totaal:   23.279 

(waarvan:  lwoo:    2.691 

pro:            510  

vavo:            60 

VSO: 

Totaal:  780 

cat. L:        687 

cat. M:         34 

cat. H:          59 

- Lichte ondersteuning: (aantal leerlingen x € 93,--) : 23.249*€ 93,-- =    €  2.162.157,-- 

- LWOO: het percentage leerlingen op 1-10-2012 was 10,99%. 

Voor dit percentage leerlingen wordt het budget LWOO toegekend = 

2554*€ 4.282,13 =         € 10.936.728,-- 

- PRO: het percentage leerlingen op 1-10-2012 was 2,21. 

Voor dit percentage leerlingen wordt het budget PRO toegekend =  €   2.200.288,-- 

- Zware ondersteuning: bedrag personeel (schooljaar) + materieel  

(kalenderjaar)         € 12.638.992,-- 

 

- Verevening zware ondersteuning:  het normatieve ondersteunings- 

budget wordt verevend over het hele land. Het eenmalig vastgestelde 

vereveningsbedrag wordt in vijf jaar verrekend. In 2017 betekent dit 

 voor RSV Breda een korting van      €    1.120.743,-- 

  

Overige baten voor het RSV in 2017:  

- bijdrage scholen in ondersteuningskosten bij verwijzing:   €         42.500,-- 

- uit de algemene reserve :       €         83.552,-- 
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LASTEN 

De lasten zijn onderverdeeld in twee groepen: 

1. De afdracht die DUO rechtstreeks met de betreffende scholen verrekent. 

2. Het resterende budget dat een samenwerkingsverband ter beschikking heeft.  In het 

ondersteuningsplan wordt verwoord hoe dit budget ingezet wordt. 

Dit budget wordt ondergebracht in een aantal zogenoemde programma’s die hieronder verder 

toegelicht worden. 

 

AFDRACHTEN: 

Afdracht LWOO 

Rechtstreekse bekostiging aan de scholen voor de leerlingen met een 

aanwijzing lwoo: aantal leerlingen * vastgesteld bedrag lwoo (€ 4.283,13) =  € 11.523.212,-- 

 

Afdracht PRO 

Rechtstreekse bekostiging aan de scholen voor praktijkonderwijs voor 

de leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs: 

aantal leerlingen * vastgesteld bedrag pro (€ 4.283,13) =    €    2.183.886,-- 

 

Afdracht VSO Rechtstreekse bekostiging aan de scholen voor voortgezet  

speciaal onderwijs voor de leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring 

VSO. De bekostiging van deze leerlingen kent drie bekostigingscate- 

gorieën:  

Laag:  €  9.774,16 

Midden: € 17.211,02 

Hoog:    € 21.326,09 

Totale afdracht door RSV aan  VSO       €   8.762.604,-- 

 

Afdracht VSO op basis van groeiregeling: 

Het RSV Breda eo vergoedt de extra ondersteuningskosten 

(personeel + materiaal) aan de vso-scholen die een groei kennen op  

de peildatum en zoals vastgelegd in de regeling en de opgave van DUO. 

In 2017 wordt een groei  met 5 leerlingen begroot.     €        22.236,-- 

PROGRAMMA’s: 

Programma  1: overhead 

Het RSV Breda eo heeft geen personeel in dienst. Alle medewerkers zijn  

ingeleend. Inleen directeur, coördinator ondersteuningstoewijzing, 

leden commissie,  administratief medewerksters, reiskosten, scholing  € 291.250,-- 

Huur kantoorruimte, kosten inventaris      €      9.250,-- 

Inhuur externe adviseurs (consultant AFAS, SAlves)    €      4.000,-- 

Kosten accountancy        €    15.000,-- 

TOTAAL programma 1:      € 319.500,-- 
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Programma 2: uitvoeringskosten 

 

Webapplicatie Tommy        €     4.000,--  

ICT (lease; SLA It-Workz)       €     6.000,- 

ICT (kosten AFAS-Profit)       €     1.400,-- 

Kantoorartikelen, porto, kopieerkosten, telefoon, verzekeringen  €   11.250,--  

TOTAAL programma 2:      € 22.650,-- 

Programma 3: bijeenkomsten en overleg 

Vergaderkosten reg vergaderingen      €      1.500,-- 

Veilige School bijeenkomsten       €       500,-- 

Studiedag veilige School       €    2.500,-- 

Studiedag PO-VO        €    3.000,-- 

Studiedag ondersteuningscoordinatoren     €    3.000,-- 

Elfgemeentenoverleg en OOGO      €       500,-- 

TOTAAL programma 3:      € 11.000,-- 

Programma 4: tussenvoorzieningen 

Het RSV Breda eo heeft een reboundvoorziening die in 2017 omgevormd 

wordt tot een ‘netwerk  OPDC’. Uitvoering ligt vooralsnog in handen van 

de Stichting Rebound.        € 495.000.— 

De plusvoorziening  ‘observatieklas’ wordt uitgevoerd op een van de 

Scholen.  Voor de aansluiting met de netwerkorganisatie OPDC:  €    10.000,--  

TOTAAL Programma  4:      €      505.000,-- 

Programma 5: specifieke scholen 

Het RSV Breda eo kent het arrangement ‘specifieke school’ voor  

Leerlingen die zonder aanwijzing lwoo en op indicatie van de commissie 

Ondersteuningstoewijzing geplaatst worden op een van de twee  

Specifieke vmbo-scholen.        €      412.000,-- 

 TOTAAL programma 5:      €      412.000,-- 

Programma 6: specifieke doelgroepen 

Het aantal nieuwkomers is in 2015 sterk toegenomen.  Voor maatregelen  

om een versnelde doorstroom naar regulier onderwijs mogelijk te maken  

wordt begroot:         €       10.000,-- 

In samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven wordt een 

Wetenschappelijk onderzoek naar hoogsensitiviteit uitgevoerd met het 

doel te komen tot een onderbouwde arrangementsvorm.   €       10.000,--  

TOTAAL programma 6:        €      20.000,-- 
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Programma 7: ondersteuning binnen de school 

Jaarlijks wordt op basis van een vooraf vastgestelde verdeelsleutel 

een budget aan iedere school ter beschikking gesteld voor de uitvoering  

van extra ondersteuning binnen de eigen school.    € 2.350.000,--  

 TOTAAL programma 7:       €  2.350.000,-- 

Programma  8: herbesteding bij vso 

Het RSV Breda eo heeft met de twee vso-besturen (INOS en Driespan) een  

vijfjarenafspraak gemaakt over de herbesteding van voormalige lgf-middelen 

bij deze twee vso-besturen. Deze herbesteding  wordt per schooljaar vastgelegd. 

Voor kalenderjaar  2017 is begroot:       €     750.000,-- 

TOTAAL programma 8:       €     750.000,-- 

Programma   9: afstemming met jeugdzorg  

Een aantal Onderwijszorgarrangementen (OZA’s) vragen om een 

financiële bijdrage van het RSV (op indicatie van de commissie 

Ondersteuningstoewijzing)       €        3.000,-- 

TOTAAL programma 9:       €         3.000,-- 

Programma  10: re-integratie thuiszitters 

Het RSV Breda eo zet samen met het RBL West-Brabant en het  

RSV Breda PO in op re-integratie van de groep leerlingen die geen volledige 

onderwijstijd geniet. Er zijn twee werkgroepen actief. Begroot voor  

bemensing en bijkomende kosten:      €     20.000,-- 

Kosten driedaagse scholing voor gedragswetenschappers  

(2 x een groep van max. 15 deelnemers)     €     16.000,-- 

Kosten training ‘lansbrekers’       €       5.000,-- 

Maatwerktrajecten         €      54.000,-- 

TOTAAL programma 10:      €       95.000,-- 

Programma 11: diverse aansluitingen 

 

Aansluiting po-vo (project OSO)       €     1.000,-- 

Aansluiting vo-mbo/hbo/wo       €     1.500,-- 

Aansluiting vso/pro-arbeidsmarkt      €   10.000,-- 

TOTAAL Programma  11:      €     12.500,-- 

Programma  12: ondersteuningsplanraad 

De leden van de OPR uit de ouder-/leerlinggeleding ontvangen hiervoor 

 € 50,00 per bijgewoonde vergadering. 8 leden x € 50,-- x 5 vergaderingen =   €    2.000,--. 

Scholing OPR         €       500,-- 

Digitale verkiezing        €       500,--  

TOTAAL programma 12:        €    3.000,-- 


