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Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2016 versie 2-apr-15

De data in de tabellen zijn aangepast aan de laatst bekende cijfers van maart 2015.

Algemeen
Dit is het instrument voor het SWV Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014.

Dit instrument levert de meerjarenbegroting voor het samenwerkingsverband. De indeling volgt daarbij de voorgeschreven indeling van de 
jaarrekening m.b.t. de staat van baten en lasten en de balans. 

Het instrument volgt de compartimentering van de lichte en de zware ondersteuning (LO resp. ZO) zoals die in de wet is vastgelegd. Daarom worden de 
baten en lasten steeds zo weergegeven en verwerkt dat het mogelijk is de ontwikkeling van de lichte en de zware ondersteuning afzonderlijk te volgen.
De overallverwerking in de begroting en de balans ed. is integraal.

In het programma zelf is het mogelijk bij cellen met een rode punt in de rechterbovenhoek informatie te verkrijgen door de 
muiscursor op die cel te plaatsen. De programma's zijn beveiligd zodat invoer alleen mogelijk is op de witte velden.
In de werkbladen kunnen de witte cellen binnen de grijze omlijsting ingevuld worden. De lichtgele cellen bevatten een formule maar die kan wel 
overschreven worden. De felgele velden zijn voorzien van een formule die niet overschreven kan worden. 
Alleen in het werkblad tab zijn het daarentegen de gele cellen die toegankelijk zijn en niet de witte.
Het is mogelijk de beveiliging op te heffen zodat iemand met verstand van Excel de applicatie kan aanpassen.
Wellicht overbodig te zeggen dat het dan verstandig is een beveiligd exemplaar achter de hand te houden.
Het wachtwoord dat voor elk werkblad van toepassing is, luidt:   poraad

De afdruk van ieder werkblad in het programma is 'geregeld', maar de instellingen daarvan zijn door iemand met ervaring 
in Excel te veranderen.

Er zijn ook de verborgen werkbladen 'bas LO' en 'bas ZO' waarin de gegevens van afzonderlijke basisscholen kunnen worden gespecificeerd. 
Ook is het verborgen werkblad 'hlpbl' als hulpblad beschikbaar voor de snelle raming van de kosten van een functie.
Om te weten hoeveel elke SBO aan basisbekostiging en 2% ondersteuningsbekostiging van het Rijk ontvangt is er het verborgen werkblad 'SBO'.

Opzet van dit instrument
Het beperkt zich tot alleen de begroting van het samenwerkingsverband. 
Daardoor blijven de begroting SBO en SO als zodanig buiten beeld. Die zijn afzonderlijk als instrument MJB beschikbaar gesteld.
De inkomsten en uitgaven van de SBO- en SO-school worden berekend voorzover het gaat om de overdrachtsverplichtingen van het SWV
in verband met het aantal leerlingen op de tel- en de peildatum. 
Dat heeft voor de SBO de volgende consequenties: 

a. In plaats van de overdrachtsverplichting van dit grensverkeer direct aan de SBO te bekostigen, wordt dit verrekend 
tussen de centrale diensten van de samenwerkingsverbanden. Dat heeft het grote voordeel dat voor het grensverkeer geen 
complexe berekening in verband met de overdracht aan de SBO meer nodig is. Uiteraard blijft het wel strikt noodzakelijk om 
het inkomend en uitgaand grensverkeer nauwkeurig te administreren. De bekostiging van de SBO beperkt zich voor het 
samenwerkingsverband nu tot de overdrachtsverplichting in verband met het aantal leerlingen op de peildatum. 
b. De bekostiging van het grensverkeer wordt in dit programma geregeld tussen de betreffende centrale diensten. Daarbij 
worden alle inkomende resp. uitgaande grensverkeerleerlingen per categorie gesommeerd.
Houd er rekening mee dat het grensverkeer in 2014-2015 start en er dus geen bekostiging voor grensverkeerleerlingen in dat schooljaar 
plaatsvindt, maar pas voor het eerst in het schooljaar 2015-2016 (T-1 systematiek).
c. Het feitelijk aantal leerlingen op de peildatum kan lager zijn dan de 2% op basis waarvan het Rijk de bekostiging heeft verricht aan 
de SBO. In dat geval wordt een negatieve overdrachtsverplichting berekend wat inhoudt dat de SBO in principe ondersteuningsmiddelen 
terug moet geven aan het samenwerkingsverband. Het ligt uiteraard in de rede dat daarover overleg plaatsvindt, maar geeft in principe 
goed weer wat het uitgangspunt dient te zijn voor de besteding van de ondersteuningsmiddelen die onder de verantwoordelijkheid van het 
samenwerkingsverband vallen.

Voor de SO-school als zodanig zijn er minder aanpassingen doordat de regeling van de bekostiging het nader afrekenen van het grensverkeer overbodig 
maakt en er geen 'vloer' in de bekostiging zit overeenkomstig de 2% voor het SBO. Wel wordt de eventuele extra bijdrage aan het samenwerkingsverband 
van de schoolbesturen berekend wanneer er sprake is van uitputting van het normatieve budget. Dit wordt ook omgerekend in een bedrag per leerling. 
Dit betreft de uitputting die aan de orde kan zijn per 1 okt. T-1 (verrekening door DUO) alswel de uitputting die aan de orde kan zijn op basis van de 
peildatum (verrekening door het SWV zelf). De uitputting wordt vastgesteld voor de personele resp. materiële bekostiging afzonderlijk waardoor het mogelijk 
is dat er een bijdrage moet worden geleverd voor bijv. de personele uitputting terwijl er voor materiële uitgaven nog een positief saldo is bij het SWV 
in de berekening van de materiële uitputting. 
Het meestal grote aantal SO-scholen dat bij het SWV betrokken is, vergt een zorgvuldige registratie.

De informatie over de SBO en de SO-school is voor iedereen beschikbaar via de website van DUO-CFI onder instellingsinformatie en ook via de 
zogenaamde kijkglazen. Er zijn nu al twee kijkglazen beschikbaar DUO/Actueel maar de verwachting is dat er vijf komen.
Een goed inzicht in de prognose van de leerlingen in de meerjarenbegroting van de SBO en de SO-school is essentieel. 
Die dient geleverd te worden door de SBO resp. de SO-school zelf, zo nodig in overleg.

De hierna volgende toelichting bij de werkbladen heeft betrekking op de werkbladen met veelal het onderscheid Lichte Ondersteuning (LO) resp.  
Zware Ondersteuning (ZO).

Werkblad 'geg LO'
Voor het berekenen van de bekostiging voor de Lichte Ondersteuning (LO)  kan volstaan worden met de invulling van dit werkblad. 
Dan is het wel een essentiele voorwaarde dat de gegevens ingevuld worden die alleen voor dit verband van toepassing zijn.
(Een SBO die in meerdere verbanden functioneert - zeldzaam -, moet qua leerlingenaantal eerst naar rato omvang SWV verdeeld worden.) 

Aantal leerlingen basisschool: Het feitelijk aantal leerlingen op 1 oktober T-1. 
Een goede prognose van het aantal basisschoolleerlingen (t/m 1 okt. 2018) is te vinden:    www.scenariomodelpo.nl 

Klik daarvoor op basisprognose en vul het brinnummer van het samenwerkingsverband in.De gegevens zijn ook te downloaden in een Excelbestand.

Aantal leerlingen SBO: Er is ruimte voor 15 SBO's.
De peildatum wordt (binnenkort) wettelijk op 1 februari gesteld.

Grensverkeer: Opgave van alle leerlingen die in het verband als grensverkeerleerling op de SBO zijn ingeschreven. Dat start dus vanaf 1 augustus 2014! 
Daardoor vindt er voor 2014-2015 nog geen overdracht plaats vanwege de T-1 systematiek.
Daarbij moeten de leerlingen die in het eerste jaar voor en na 1 oktober op de SBO zijn ingeschreven, afzonderlijk opgegeven worden in verband met 
het hogere tarief (middelen voor basis- en ondersteuningsbekostiging personeel resp. basis- en ondersteuningsbedrag materieel).
Analoog het uitgaande grensverkeer.

Percentages 1 oktober T-1: Het verwijzingspercentage wordt hier berekend waarbij onderscheid wordt gemaakt in het totaal 
aantal leerlingen op de SBO, het totaal aantal minus de leerlingen die als grensverkeerleerling afkomstig zijn uit een ander verband,
en het totaal minus de leerlingen inkomend grensverkeer, plus de leerlingen uitgaand grensverkeer. Dit laatste percentage 
geeft het zuiverst het verwijzingspercentage van het verband weer.

keizer / goedhart pagina 1 4-2-2016

https://www.duo.nl/zakelijk/PO/passend_onderwijs/actueel.asp
http://www.scenariomodelpo.nl/


Kopie van MJB samenwerkingsverband PO3002 versie 7-12-2015.xlsx toel

Landelijke GPL toepassen
De wet biedt de mogelijkheid om de GGL van de school toe te passen bij de berekening van basisbekostiging voor de toepassing van de peildatum.
Hier kunt u opgeven of u de overdracht op basis van de landeijke GPL wilt laten plaats vinden door 'ja' of 'nee' in te vullen. 
Het (dringende) advies is om 'ja' in te vullen.
 
Overdracht MI aan SBO o.b.v. peildatum:
De bekostiging van de MI vindt volgens de wet plaats op basis van de teldatum 1 okt. T-1. Het verband kan besluiten om aanvullend overdracht 
te laten plaats vinden op basis van de peildatum, zoals dat ook voor de personele bekostiging geldt. Hier kunt u opgeven of u aanvullend overdracht 
op basis van de peildatum wilt laten plaats vinden door 'ja' of 'nee' in te vullen. Het advies is om 'ja' in te vullen.

Werkblad 'geg ZO'
Voor het berekenen van de overdrachtsbekostiging van de ZO per 1 oktober kan volstaan worden met de invulling van dit werkblad. 

Voor de bepaling van het overgangsbudget vult u de bedragen in die DUO voor u heeft vastgesteld in de beschikking o.b.v. 1 okt. 2011.
Daarbij geldt een overgangsbudget voor personeel resp. materieel (Artikel XV resp. XVI van de wet). In de laatste opgave van het ministerie worden 
de totale bedragen nu uitgesplitst naar personeel en materieel.
Recent is besloten om het percentage dat geldt voor de afbouw van het positieve overgangsbudget in 2016-2017 te stellen op 95% i.p.v. 90% en 
in 2017-2018 te stellen op 80% i.p.v. 75%. Is er sprake van een negatief overgangsbudget dan blijven de percentages 90 en 75% van toepassing.

Aantal leerlingen basisonderwijs: Het feitelijk aantal leerlingen op 1 oktober T-1 op de basisscholen resp. de SBO's. 
Deze aantallen worden ontleend aan de opgave van het werkblad geg LO.

Aantal leerlingen SO: Er is ruimte voor 30 scholen SO.
De opgegeven leerlingen betreffen alleen de leerlingen van een SO-school voor dat aantal leerlingen dat tot dit verband moet worden gerekend. 

Percentages 1 oktober T-1: Het verwijzingspercentage wordt hier berekend.

Overdracht MI (mat. bek.) aan het SO o.b.v. peildatum:
De bekostiging van de MI vindt volgens de wet alleen plaats op basis van de teldatum 1 okt. T-1. Het verband kan besluiten om aanvullend overdracht 
te laten plaats vinden op basis van de peildatum, zoals dat ook voor de personele bekostiging geldt. Hier kunt u opgeven of u aanvullend overdracht 
op basis van de peildatum wilt laten plaats vinden door 'ja' of 'nee' in te vullen. Het advies is om 'ja' in te vullen.

Overdracht personele basisbekostiging aan het SO o.b.v. peildatum:
De bekostiging van de personele basisbekostiging vindt volgens de wet alleen plaats op basis van de teldatum 1 okt. T-1. Het verband kan besluiten om 
aanvullend overdracht te laten plaats vinden op basis van de peildatum, zoals dat ook voor de personele ondersteuningsbekostiging geldt. 
Hier kunt u opgeven of u aanvullend overdracht op basis van de peildatum wilt laten plaats vinden door 'ja' of 'nee' in te vullen. 
Het advies is om 'ja' in te vullen.

Werkblad 'LGF school 14-15'
In dit werkblad wordt de berekening weergegeven van de toekenning van de leerlinggebonden financiering (LGF) schooldeel zoals die specifiek 
alleen geldt voor het schooljaar 2014-2015. Wel wordt ook de prijsbijstelling naar 2015-2016 in een apart overzicht berekend. 
De toekenning van het schooldeel LGF wordt berekend per basisschool resp. SBO maar toegekend aan het SWV.
Daarom volstaat de berekening met de aantallen rugzakken per soort rugzak zoals die aan de basisscholen en SBO's in het betreffende SWV zijn 
toegekend op basis van de telling 1 okt. 2013. Voor materieel betreft het 5/12e van het jaarlijkse bedrag (start per 1 augustus 2014).

Een soortgelijke berekening vindt plaats van de omvang van het totale budget ambulante begeleiding dat voor de (rugzak)leerlingen wordt overgedragen 
aan de scholen voor SO. Bij deze toekenning is ook onderscheid opgegeven tussen personele en materiële bekostiging. Het bedrag van de ambulante 
begeleiding is per schoolsoort gelijk voor basisscholen en SBO's. 
De omvang van dit bedrag is van belang omdat dit het (maximale) bedrag is waarvoor trekkingsrechten bestaan in 2014-2015 vanuit het SWV op de 
betreffende SO-scholen. Voor de herbestedingsverplichting in 2015-2016 geldt dit (na indexering) ook als het maximale bedrag waarvoor de 
herbestedingsverplichting geldt. Deze bedragen worden vastgesteld op basis van de telling van 1 oktober 2013. Na 2015-2016 wordt het verhoogd met 
de loon- en prijsindex voor 2015-2016.
De herbestedingsverplichting is in de wet aangegeven als de middelen die samenhangen met de LGF van 1 okt. 2013. Daarnaast is in het tripartite 
akkoord aangegeven dat SWV en (V)SO-scholen nader moeten overleggen over de andere componenten die met ambulante begeleiding samenhangen.
Daartoe worden gerekend de preventieve ambulante begeleiding, en de component ambulante begeleiding in het budget 
Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (P&A). De terugplaatsings ambulante begeleiding blijft hierbij dus buiten beschouwing.
Het SWV dient zelf na te gaan wat de behoefte is aan expertise en ervaring vanuit de SO-school en binnen dat kader streven naar zoveel mogelijk 
behoud van werkgelegenheid. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting.

Werkblad 'peild SBO' 
Het werkblad begint met een informatief gedeelte, namelijk de gegevens van hetgeen aan ondersteuningsbekostiging door het Rijk o.b.v. de 2% 
bekostiging aan de SBO's wordt toegekend. De weergave is per schooljaar en betekent dat de materiële ondersteuningsbekostiging met 
de 5/12e en 7/12e omrekening per schooljaar is vastgesteld. Deze informatie is zuiver informatief en wordt verder niet verwerkt.

In het werkblad wordt de omvang berekend van de overdrachtsverplichtingen aan de SBO die gelden in verband met het aantal leerlingen op de 
peildatum dat meestal boven de 2% ligt. Daarbij is er geen keuze meer van de peildatum, die wordt 1 februari. Voor de MI is er de keuze om die ook onder de 
aanvullende overdracht te laten vallen. Het advies is om voor de peildatum 1 februari te kiezen als grondslag voor de aanvullende overdracht. 

De berekening van de overdracht in verband met de basisbekostiging MI is een benaderd gemiddelde. Het betreft hier namelijk ook het effect van de 
groepsafhankelijke bekostiging die afhankelijk is van de berekening van het aantal groepen. Daarom is de bijdrage van de groepsafhankelijke 
bekostiging omgerekend in een gemiddeld bedrag per leerling en die uitkomst wordt in dit programma gebruikt.

In de situatie dat het aantal leerlingen van de SBO lager is dan de 2% van het SWV wordt de overdracht negatief zoals hiervoor 
bij Algemeen al is aangestipt.

Werkblad 'overdr SO' 
In dit werkblad wordt de omvang berekend van de overdrachtsverplichtingen aan het SO die gelden in verband met het aantal leerlingen op de teldatum. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen personeel en materieel en wordt rekening gehouden met de categoriën uitgesplitst naar jonger 
dan 8 jaar (< 8 jaar) en 8 jaar en ouder (8 jr eo). De verrekening van de overdracht wordt uitgevoerd door DUO, inclusief de bekostiging van de 
eventuele uitputting - als daar sprake van is - door de deelnemende schoolbesturen in het SWV.

Werkblad '1 febr'
In dit werkblad moet opgave gedaan worden van de aantallen leerlingen die bepalend zijn voor de berekening van de overdrachtsverplichting o.b.v. de 
peildatum 1 februari. Voor de instroom van leerlingen op bijv. SO-school A tellen uitsluitend de leerlingen mee die na 1 oktober T-1 met een nieuwe TLV zijn 
ingeschreven in de periode t/m 1 februari T. Leerlingen die op 1 oktober al ingeschreven waren op een andere SO-school maar overgegaan 
zijn naar SO-school A, tellen op die SO-school dus niet mee als nieuwe TLV-leerlingen. De telling betreft de leerlingen van alle nevenvestigingen van 
die SO-school A in dat betreffende samenwerkingsverband, dus geen afzonderlijke telling per nevenvestiging van SO-school A.
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Bovendien moet de groei verminderd worden met de leerlingen die in dezelfde periode uitgeschreven worden. Niet alleen uitgeschreven bij de betreffende 
school, maar uitgeschreven worden uit het SO cluster 3 en 4 als zodanig. Als een leerling overgaat van SO naar VSO is er ook sprake van uitschrijving. 
Leerlingen die uitgeschreven worden omdat ze overgaan naar een andere school voor SO van cluster 3 en 4 (doorstroom, geen uitstroom), blijven in 
dit kader dus buiten beschouwing.
In het werkblad 'geg ZO' hebt u al aangegeven (rij 47 resp. 48) of de overdracht ook de basisbekostiging en/of de materiële bekostiging betreft en dat 
vindt u terug in de kolommen Q en R. Het advies is om die overdrachten wel te doen. Dan wordt de complete bekostiging verstrekt voor iedere leerling die op de 
SO-school aanwezig is, in overeenstemming met het algemene uitgangspunt voor de bekostiging.
De opgaven vinden per categorie plaats wat met name van belang is voor de ondersteuningsbekostiging. Ook blijft het onderscheid naar leeftijd, jonger 
dan 8 jaar en 8 jaar en ouder (leeftijd conform 1 okt. T-1), gelden voor de berekening. De berekeningen vinden vervolgens voor de basis- en ondersteunings-
bekostiging personeel per schooljaar resp. basis- en ondersteuningsbekostiging materieel per kalenderjaar plaats. De uitkomst van elk van 
deze twee onderdelen wordt op 0 gesteld indien de uitkomst van een onderdeel negatief wordt.  
De sommatie vindt per schooljaar resp. kalenderjaar plaats en wordt overgebracht naar het werkblad 'peild SO'.
Gemakshalve worden de opgaven van de tellingen per 1 februari gekopieerd naar de latere schooljaren en kalenderjaren. Die cellen 
dienen overschreven te worden met de geraamde aantallen.
De telling van 1 februari 2015 heeft effect voor de personele bekostiging voor het schooljaar 2015/16 die ingaat per 1 aug. 2015 en voor de materiële 
bekostiging voor het kalenderjaar 2015 die dan inmiddels al is ingegaan per 1 jan. 2015, enzovoorts. Geadviseerd wordt om elke maand 1/12e over te dragen 
aan de betreffende SO-school vanaf 1 aug. 2015 resp. 1 jan. 2015.
Voor het SO geldt ook hier dat er voortdurend onderscheid gemaakt moet worden tussen de leerlingen < 8 jaar en die van 8 jaar en ouder. Een 
leerling op 1 okt. T-1 verandert in deze groeiregeling niet van leeftijd in de periode t/m 1 februari T.
DUO zorgt voor kijkglas-3 waarin de relevante in- en uitstroom voor de groeiregeling t.z.t. (eerste keer omstreks 1 april 2015) worden weergegeven.

Werkblad 'peild SO' 
In dit werkblad wordt de omvang weergegeven van de overdrachtsverplichtingen aan het SO die gelden in verband met het aantal leerlingen op de peildatum. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de categoriën voor de ondersteuning en met de bekostiging onderscheiden naar jonger dan 8 jaar en 8 jaar en ouder. 
In overleg met de PO-Raad, de VO-Raad en het ministerie is besloten om daarbij een daling van het aantal leerlingen van een school qua totale 
bekostiging personeel resp. materieel per categorie  in het betreffende SWV op 1 februari t.o.v. 1 oktober daaraan voorafgaand niet te laten leiden tot 
een terugbetaling. 
De overdracht op basis van de peildatum moet door het SWV zelf verrekend worden met de betreffende SO-scholen, inclusief de eventuele gevolgen van 
uitputting voor de personele resp. materiële overdracht naar de eigen schoolbesturen in het samenwerkingsverband.

Het werkblad geeft ter informatie ook weer wat de omvang is van de overdracht o.b.v. 1 oktober plus de overdracht o.b.v. de peildatum. Ook wordt
de eventuele uitputting weergegeven waarvan sprake is voor de overdracht  op basis van de peildatum voor de personele resp. de materiële bekostiging. 
De bijdrage van het SWV aan de SO-scholen op basis van de tel- en de peildatum wordt ter informatie ook omgerekend in een bedrag per leerling voor 
iedere leerling die tot het SWV wordt gerekend.

Werkblad 'pers' 
In dit werkblad wordt de personele bekostiging verwerkt van enerzijds de Lichte Ondersteuning en anderzijds de Zware Ondersteuning en worden
de overige baten en lasten LO en ZO weergegeven, waaronder de huidige kosten van de arrangementen (=rugzakkosten) en de omvang van de 
herbestedingsverplichting (zie werkblad LGF school 14-15). Die laatste twee bedragen dienen door u bijgesteld te worden o.b.v. de gemaakte afspraken.
Op basis van de ingevoerde gegevens zijn de berekeningen uitgevoerd en kunnen bij de overige posten de verdere gegevens worden 
ingevoerd. Ook kunnen hier de projecten van een aanduiding worden voorzien die in een ander werkblad (project) nader kunnen worden ingevuld.

Werkblad 'sal pers SWV' 
In dit werkblad kunnen de personele lasten worden opgevoerd van het personeel dat rechtstreeks is aangesteld bij het samenwerkingsverband 
voor de lichte en de zware ondersteuning. Een nader onderscheid tussen licht en zwaar blijft hierbij achterwege. Opgave naam is vereist voor berekening.
Na invoering van persoonsgegevens, salarisgegevens en de werktijdfactor worden de totale loonkosten berekend. Daarbij wordt uitgegaan van 
de raming van 62% aan werkgeverslasten. Onderdeel van de berekening is ook de afzonderlijk berekende en zichtbare kosten Duurzame Inzetbaarheid cf. 
de laatste cao PO. De verschillende verlofmogelijkheden zijn afzonderlijk zichtbaar.
Op grond van de opgegeven diensttijd wordt ook de omvang van de jubileumuitkering berekend.
De dotaties en kosten Jubilea lopen via de betreffende voorziening van de balans. 
De gegevens van het personeel worden voor de jaren daarna automatisch aangepast wat inschaling , aantal dienstjaren e.d. betreft. 
Opgave van een nieuw personeelslid kan nog in latere jaren plaatsvinden.

Werkblad 'mat' 
In dit werkblad worden de baten en lasten van de materiële exploitatie (Londo) verwerkt, uitgesplitst naar LO en ZO. 
Op basis van de ingevoerde gegevens zijn de berekeningen uitgevoerd en kunnen bij de overige posten de verdere gegevens worden 
ingevoerd. De bij 'pers' nader aangeduide projecten komen hier als zodanig terug.

De kalenderjaarweergave van baten en lasten is ook omgerekend naar een schooljaarweergave. 

Werkblad 'project'
In dit werkblad worden de gegevens in verband met specifieke projecten verwerkt. Denk hierbij ook aan o.a. projectactiviteiten van meer tijdelijke aard.
Hierbij worden lasten per project onderscheiden naar personeel en materieel conform de aanduiding van het project in werkblad 'pers'.
De hier vermelde kostenopgaven worden verwerkt in de werkbladen 'pers' en 'mat' bij projecten.

Werkblad 'mip'
In dit werkblad MeerjarenInvesteringsPlan worden de afschrijvingen bepaald die ten laste van de (materiële) exploitatie van het SWV 
worden gebracht. Hiervoor is het vereist dat alle investeringen vanaf 1 augustus 2014 en de toekomstige investeringen 
(gedurende tenminste de komende vijf jaren) in kaart worden gebracht.
Het werkblad geeft ook een overzicht van hetgeen is ingevuld als meerjareninvestering, de activa en de afschrijvingen.
Het onderscheid LO en ZO lijkt hierbij niet reeel mogelijk en is daarom achterwege gebleven.

Werkblad 'act'
In dit werkblad worden de gegevens in verband met de activa verwerkt. Na opgave van de beginstand van de activa worden de 
gegevens uit het meerjareninvesteringsplan (werkblad 'mip') automatisch verwerkt, evenals de afschrijvingsbedragen.

Werkblad 'begr'
In dit werkblad wordt de Staat van baten en lasten integraal weergegeven. Vrijwel alle gegevens worden ontleend aan de hiervoor ingevulde
werkbladen. Alleen de gegevens omtrent de financiële baten en lasten moeten nog worden opgegeven. 

De indeling van de Staat van baten en lasten volgt nauwgezet de betreffende voorschriften omtrent de jaarrekening.

Werkblad 'bal'
Ook de Balans volgt de indeling conform de voorschriften voor de jaarrekening.
Geadviseerd wordt om kritisch te zijn ten aanzien van de omvang van de algemene reserve en slechts een omvang aan te houden die 
deugdelijk onderbouwd kan worden.

De financiële kengetallen worden ook direct berekend en weergegeven, met daarbij de kanttekening dat de relevantie voor SWV-en beperkt is doordat dit 
geen schoolbestuur is en de normen voor schoolbesturen zijn ontwikkeld.
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Werkblad 'liq'
In dit werkblad wordt het kasstroomoverzicht bijgehouden. Het geeft de informatie omtrent de ontwikkeling van de liquiditeit door de jaren heen.
Daarnaast is het nodig om een liquiditeitenplanning te maken van maand tot maand zodat duidelijk is dat er altijd voldoende geld beschikbaar is.

Werkblad 'ken'
In dit werkblad worden een aantal relevante kengetallen gepresenteerd. Het betreft algemene kengetallen, financiele kengetallen,  
kengetallen omtrent de exploitatie en er zijn enkele indices weergegeven die het verloop van ontwikkelingen aangeven.

Werkblad 'graf'
Door middel van grafieken wordt het verloop van een aantal kengetallen weergegeven. Deze grafieken kunnen ook gekopieerd worden naar 
dokumenten ter informatie en verantwoording zoals het jaarverslag en uiteraard ook in het ondersteuningsplan.

Werkblad 'tab'
In de tabellen zijn de gegevens opgenomen die betrekking hebben op de onderliggende normeringen voor de bekostiging. 
De bedragen betreffen de bedragen zoals die voor het schooljaar 2014-2015 voor het laatst zijn vastgesteld (febr. 2015) en voor 2015-2016 zoals 
die in maart 2015 voorlopige zijn vastgesteld. Ook de nieuwste bedragen uit de sheets van OCW zijn verwerkt.
De bedragen van de salaristabellen zijn al verhoogd met 1,2%. Gemakshalve zijn deze nieuwe bedragen al van toepassing vanaf 1 aug. 2014 ipv sept. 2014.
Zodra nieuwe bedragen bekend worden, zal een bijgestelde versie van dit instrument beschikbaar worden gesteld. 
Voor de materiële instandhouding (Londo) betreft het de bedragen voor 2015.
Voor de werkgeverslasten is een raming van het totaalpercentage opgenomen waarbij het dringende advies geldt deze raming bij te stellen op basis van 
het percentage zoals dat voor de eigen situatie daadwerkelijk van toepassing is.

Werkblad 'bas LO' (verborgen)
In dit werkblad kunnen de gegevens per basisschool worden opgegeven. De invoering van de feitelijke leerlingaantallen per 1 oktober 
geeft de berekening van het personele budget LO dat - per school berekend - naar het samenwerkingsverband gaat.
Het geeft ook het ondersteuningsbedrag dat per school wordt berekend en toegekend wordt aan het samenwerkingsverband per kalenderjaar.
De uitgaven aan basisscholen kunnen hier gespecificeerd worden. Iemand met ervaring in Excel kan een eigen regeling van het SWV  
omtrent toekenning van middelen aan de basisscholen automatisch laten berekenen.

Werkblad 'bas ZO' (verborgen)
In dit werkblad kunnen de gegevens per basisschool en SBO worden opgegeven. De invoering van de feitelijke leerlingaantallen per 1 oktober 
geeft de berekening van het personele budget ZO dat - per school berekend - naar het samenwerkingsverband gaat.
Het geeft ook het ondersteuningsbedrag dat per school wordt berekend en toegekend wordt aan het samenwerkingsverband per kalenderjaar.
De uitgaven aan basisscholen en SBO (voor SBO boven de overdrachtsverplichtingen) kunnen hier gespecificeerd worden. Iemand met ervaring in Excel 
kan een eigen regeling van het SWV omtrent toekenning van middelen aan de scholen automatisch laten berekenen. Omdat het hier naar verwachting 
met name gaat om de voormalige LGF zal er meestal sprake zijn van een specifieke aanvullende opgave per school conform de toelaatbaarheidsverklaring.

Werkblad 'hlpbl' (verborgen)
De kosten van personeel aangesteld bij het SWV worden in het werkblad 'sal pers SWV' berekend en verwerkt.
De kosten van personeelsleden - niet aangesteld bij het SWV - moeten geraamd worden. Het betreft dan werknemers die in dienst zijn bij een 
al dan niet in het verband deelnemend bevoegd gezag of op een andere wijze ingeschakeld worden. Daarvoor is dit hulpblad bedoeld.
Een dergelijke raming van kosten kan heel gedetailleerd (en tijdrovend) gebeuren, maar men kan ook een meer globale benadering kiezen.
Voor zo'n globalere benadering kan men de raming voor kleine betrekkingen (bijvoorbeeld minder dan 0,25 fte) baseren op de GPL die 
voor een functie geldt, in plaats van de leeftijdsafhankelijke vergoeding er bij te betrekken.
Is gekozen voor een bepaalde omvang dan kan men hier snel berekenen wat de kosten op basis van de GPL van de functie LB wordt.
Voor andere functies dan de functie LB vindt omrekening plaats m.b.v. een omrekentabel die gebaseerd is de verhoudingen van het 
maximumsalaris van elke schaal (conform het FPE-model). 

Er is ook de mogelijkheid om de berekening gedetailleerd te maken waarbij de schaal en regelnummer precies wordt ingevoerd. Daarbij
worden ook de geraamde werkgeverslasten zichtbaar gemaakt. Die zijn in dit model op 62% geraamd, maar het wordt dringend aangeraden het 
percentage zelf te berekenen voor de eigen situatie omdat dit een nogal groot effect kan hebben. Buiten beeld blijven dan nog de eventuele 
overhead'-kosten van incidentele of specifieke aard en kosten die verband houden met huisvesting, administratie, personeelsbeleid e.d.

Het advies is om op een 'normale' wijze om te gaan met de vaststelling van deze kosten, namelijk door middel van overleg en onderhandeling.
Het samenwerkingsverband hoeft er niet rijk van te worden, maar evenmin een schoolbestuur of andere werkgever.
Het is sterk af te raden om loonkosten bij het samenwerkingsverband te laten declareren. Een duidelijke afspraak van te voren over de te betalen 
kosten geeft beide partijen duidelijkheid en zekerheid.

Werkblad 'SBO' (verborgen)
Hierin wordt per SBO en ook gesommeerd over alle SBO's weergegeven wat de bekostiging inhoudt van het Rijk op basis van de telling 1 okt. T-1
met betrekking tot de basisbekostiging (personeel resp. materieel) en met betrekking tot de ondersteuningsbekostiging (personeel resp. materieel).
Deze berekening is zuiver informatief en voor een complete meerjarenbegroting van baten en lasten van de SBO wordt verwezen naar het instrument 
MJB SBO GELD dat in de Toolbox op de website van de PO-Raad is opgenomen.

Werkblad 'toelichting'
Bevat de toelichting zoals hiervoor is weergegeven.

Reacties
Voor reacties op dit programma houden we ons aanbevolen. 
Reacties graag naar:
Bé Keizer, tel.: 06-22939674 of e-mail: be.keizer@wxs.nl 

Reinier Goedhart, tel.: 06-25341033 of e-mail: r.goedhart@poraad.nl
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