
Geld ‘op de plank’ 
Een stukje uitleg over dit begrip. 
 
Inleiding 
 
De kranten koppen dat onderwijsbesturen nodeloos ‘geld oppotten’ en dat samenwerkingsverbanden 
voor passend onderwijs, gelden die bestemd zijn voor extra ondersteuning, ongebruikt ‘op de plank’ 
laten liggen. 
 
In dit artikel geeft SWV ODP inzage en uitleg over de middelen die SWV ODP heeft, wat de 
onderbouwing daarvoor is en wat de relatie is tussen de begroting en deze reserve. 
 
SWV ODP heeft een geplande ‘weerstandsreserve’ van € 487.091. Deze reserve 
is als geldbedrag op een spaarrekening terug te vinden. Dit heet in jargon een 
‘reserve bestaande uit liquide middelen’. De overheid geeft aan dat 
onderwijsinstellingen een weerstandsreserve moeten hebben als een buffer om 
tegenvallers en onvoorziene ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.  
 
Achtergrond informatie 
 
Schoolbesturen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband moeten er onder andere voor zorgen 
dat de lesplaatsen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs bekostigd kunnen worden en dat 
de extra ondersteuningsmiddelen bij die leerlingen terechtkomen die dat ook nodig hebben. Alle 
samenwerkingsverbanden hebben een vorm van een centrale dienst die deze taken van de 
deelnemende schoolbesturen overneemt 
Als er binnen een samenwerkingsverband een tekort aan ondersteuningsmiddelen ontstaat, dan schrijft 
de wet voor dat de deelnemende schoolbesturen daarin bij moeten springen en het tekort gezamenlijk 
moeten aanvullen. Deze bepaling was ook al in de Weer Samen Naar School tijd van kracht en is in de 
wet Passend Onderwijs overgenomen. Voor de deelnemende schoolbesturen aan de Vereniging 
Federatief Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Weer Samen Naar School regio 
3801 de aanleiding om aan de toenmalige directeur de opdracht te geven ervoor te zorgen dat er altijd 
een reserve zou zijn om een situatie van bijbetalen door schoolbesturen te voorkomen. 
 
Bij de overgang van de Vereniging naar de huidige stichting op 02-01-2014 was dat voor de 
Deelnemersraad van SWV ODP de aanleiding om deze opdracht in stand te laten. SWV ODP neemt 
maatregelen om te voorkomen dat de schoolbesturen onverwacht bij moeten dragen aan de kosten van 
de ondersteuning. . Wilt u meer informatie over de bekostiging van het primair onderwijs binnen SWV 
ODP?  Kijk dan bij Feiten over financiele context. 
 
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en op basis van 
aanwijzingen van de accountant hebben we inmiddels een 
risico analyse gemaakt, waarin we de kans en de impact in 
beeld brengen en daar zijn per risico gebied bedragen aan 
verbonden. Deze risico analyse wordt twee keer per jaar 
geactualiseerd: bij het begrotingsproces in oktober / 
november en naar aanleiding van het jaarverslag in 
april/mei.  



Een risico analyse is een systeemonderzoek met als doel omvallen te voorkomen.  
 
SWV ODP onderkent op een aantal hoofddomeinen risico’s die ook een financiële impact kunnen 
hebben: dalingen van de leerlingen aantallen, stijging van de kosten van de extra ondersteuning doordat 
er meer gebruik van wordt gemaakt, risico’s als gevolg van het in dienst hebben van personeel, risico’s 
op het vlak van bestuurlijke- en beheersmatige zaken en risico’s als gevolg van veranderende 
regelgeving die zouden leiden tot het opheffen van SWV ODP. 
 
 
  
In het onderstaande schema geven we een samenvatting weer: 

Risico  Benodigde 
financiële buffer 

Daling van het leerlingen aantal € 22.184 
Stijging van aantallen arrangementen en aantallen leerlingen in SBO en SO € 143.479 
Reputatieschade, juridische claims ivm kwaliteit van het onderwijs, etc. € 6.500 
Personeel in de centale dienst van SWV ODP € 40.149 
Bestuurlijke zaken € 54.275 
Opheffing samenwerkingsverband door veranderende regelgeving € 196.458 
Subtotaal € 463.896 
Niet beersbare risico’s 5% van het subtotaal € 23.195 
Totaal € 487.091 

 
De bedragen zijn gelinkt aan de inkomsten en de uitgaven. Wie benieuwd is naar de volledige risico 
analyse kan die vinden op de financiële pagina van deze site. 
 
Invloed van deze reserve in het begrotingsproces 
 
Bij het vaststellen van de begroting bekijken we ieder jaar opnieuw 
de actuele omvang van deze weerstandreserve en maken we de 
begroting zo, dat het exploitatieresultaat (dat is het verschil tussen 
de inkomsten en de uitgaven) plus de weerstandsreserve deze ideaal 
waarde benadert. 
 
Concreet betekent dit dat we in 2018 negatief hebben begroot: we wilden meer geld uitgeven dan we 
zouden ontvangen. Dat doen we in 2019 opnieuw. Als de meerjaren begroting in de toekomst een 
vergroting van die reserve laat zien, dan zullen we het jaar daarop volgend opnieuw zodanig begroten 
dat we de optimale weerstandsreserve (die dan weer geactualiseerd is) benaderen. Wilt u de begroting 
van SWV ODP zien? Die is te vinden op de financiële pagina van deze site. 
 
De werkelijkheid in het jaarverslag 
 
Na het einde van een kalenderjaar maakt ook SWV ODP letterlijk ‘de balans op’. En tot nu toe blijkt dan 
steeds dat het bedrag wat nog in de reserve zit, groter is dan we hadden verwacht. Dit heeft meerdere 
oorzaken: ten eerste blijken we niet alles uit te geven wat we verwachtten: scholen vragen soms minder 
arrangementen aan, er gaan soms minder kinderen naar het speciaal basis onderwijs of speciaal 
onderwijs als we dachten, er verhuizen kinderen die op een SBO zitten waardoor er grensverkeer 



verrekend moet worden, een plan komt soms niet of later tot uitvoering omdat de personele bezetting 
niet op tijd geregeld kon worden, er zijn dus allerlei oorzaken waardoor een begroting niet wordt 
gehaald. 
 
Een tweede belangrijke oorzaak ligt echter geheel buiten de invloedssfeer van SWV ODP of de 
deelnemende schoolbesturen: onze overheid werkt met een kasstelsel in plaats van een baten-lasten 
stelsel. Concreet betekent dit dat DUO ‘als er geld over is bij OCW’ een herberekening van de 
beschikbare middelen maakt en dat alsnog betaald. In het najaar van 2018 heeft SWV ODP zo’n 
herberekening over de middelen van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 gekregen waardoor de 
inkomsten van 2018 aanzienlijk hoger  dan waar we bij het maken van de begroting van uitgegaan zijn. 
 
 
 


