8

Meppeler Courant

Vrijdag 19 april 2019

Nieuws
Samenwerkingsverband primair
onderwijs verspilt geen cent
▶

PO 2203 faciliteert passend onderwijs in Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland

Ondanks de
commotie in de Tweede
Kamer over de grote reserves van schoolbesturen in
het primair onderwijs
(PO) en bij de de samenwerkingsverbanden in Nederland, presenteerde het
Samenwerkingsverband
PO 2203 in Zuidwolde
woensdagavond 17 april
een jaarverslag zónder
dikke buffers aan de 21
aangesloten schoolbesturen.

ZUIDWOLDE -

Michiel Kolle

Het Samenwerkingsverband PO
2203 faciliteert het passend onderwijs voor de 21 aangesloten basisschoolbesturen in Hoogeveen,
Meppel, Staphorst, Westerveld,
De Wolden, Steenwijkrland en
Zwartsluis. In totaal omvat het
werkgebied 120 basisscholen waar
16.000 leerlingen naar toe gaan.
Leon ’t Hart, directeur van het
Samenwerkingsverband PO 2203
ergerde zich duidelijk aan de berichtgeving door deze krant van de
afgelopen maanden. Daarin werd
de suggestie gewekt dat schoolbesturen te veel geld op spaarrekeningen zetten en dat samenwerkingsverbanden bulken van de
opgepotte centen. 't Hart schreef
daarom een ingezonden brief om
de situatie in de regio te nuanceren. En terecht. Dat blijkt nu ook
uit het jaarverslag over 2018 dat
deze week door het samenwerkingsverband werd gepubliceerd.
Hoewel de 150 samenwerkingsbestanden in Nederland ruim 238
miljoen op de bank hebben staan,
staat de teller van PO 2203 aan het
eind van 2018 op 212.573 euro. En
al dat geld wordt binnenkort verdeeld over de aangesloten schoolbesturen. Daarmee komt de teller
weer op nul.
Weerstandsvermogen
Natuurlijk beschikt het samenwerkingsverband, waarvan het
werkgebied zich uitstrekt van de
Kop van Overijssel en Zwartsluis
tot aan Hoogeveen al jaren over
een weerstandsvermogen. Dat is
ook verplicht om tegenvallers op
te kunnen vangen. Daarvoor staat
ruim 4 ton op de bank. Nooit meer,
nooit minder. Dat lijkt een beste
appel voor de dorst maar is 6% van
de jaarlijkse omzet.
Die omzet ligt op ruim 9,5 miljoen euro per jaar. Daarvan gaat
ongeveer 60% (5,5 miljoen) naar
de aangesloten basisscholen voor
hulpmiddelen en menskracht in
het kader van passend onderwijs.
Ongeveer 35% (3,5 miljoen) is bedoeld voor het speciaal onderwijs
(SO) en Speciaal Basisonderwijs

Leon ‘t Hart, directeur SWV PO 2203 voor de kaart van het werkgebied van de vereniging.

(SBO) in Hoogeveen, Meppel en
Steenwijk en ongeveer 5% (0,5
miljoen) is voor eigen onkosten,
zoals salarissen en de huur van het
kantoor.
Resultaat over 2018
In 2018 werd ruim 2 ton niet direct uitgegeven. Waar andere samenwerkingsverbanden er voor
kiezen om dat niet bestede geld
toe te voegen aan de reserves,
kiest PO 2203 ervoor om het resultaat over 2018 door te geven aan de
aangesloten schoolbesturen. De
afdeling Hoogeveen kan daarom
rekenen op ongeveer 90.000 euro,
Meppel op 60.000 euro en Steenwijk op 66.000 euro. Gelden die de
schoolbesturen vrij kunnen beste-

den aan maatregelen voor passend onderwijs.
Leon 't Hart zegt daarover:
'sommige samenwerkingsverbanden beheren het budget centraal.
Als een school komt met een aanvraag voor bijvoorbeeld een lift
voor leerlingen in een rolstoel,
dan stellen ze een budget beschikbaar. Wij doen dat niet. Wij geven
de schoolbesturen flink wat zakgeld. Daardoor kunnen ze, indien
nodig een dergelijke lift uit eigen
middelen aanschaffen.' Vanzelfsprekend wil 't Hart aan het eind
van het jaar wél een overzicht van
die uitgaven.
Controle
Een ander verschil met de mees-

Onderzoek naar reserves
DEN HAAG - Minister Van En-

gelshoven (OCW) en minister
Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) maken zich
zorgen over toenemende reserves van schoolbesturen. Dit is
een enorme draai van de bewindslieden, die eerder ontkenden dat er sprake was van oppotten van geld door scholen.
De Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks), Peter Kwint
(SP), Rudmer Heerema (VVD)
en Paul van Meenen (D66) wilden van de ministers weten of er

niet een bovengrens aan de
spaartegoeden moet worden gesteld.
Minister Arie Slob bleek daarvan in eerste instantie geen
voorstander. Slob is nu van mening veranderd. 'We zullen daarom in 2019 onderzoek doen naar
de wijze van begroten door besturen in het primair onderwijs
(po) en naar de reserves, ook de
sectoren mbo en ho worden onderzocht. Ook zullen we expliciet kijken naar de rol van het
Rijk en de wijze van bekostigen
van de onderwijsinstellingen'.
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te samenwerkingsverbanden is de
wijze van controle op de uitgaven.
Naast de leden (de 21 aangesloten
schoolbesturen), de accountant
en de onderwijsinspectie heeft PO
2203 een onafhankelijke Raad van
Toezicht (RvT). Een fenomeen dat
bij veel samenwerkingsverbanden
(nog) ontbreekt.
Ook op het gebied van controle
op een doelmatige besteding heeft
PO 2203 slimme oplossingen. Zo
wordt tweejaarlijks aan ruim 150
ouders van kinderen gevraagd
naar de ervaren kwaliteit van het
speciaal (basis-)onderwijs. Zijn ze
tevreden? Krijgt hun kind wat de
ouders hadden verwacht? Daarnaast vullen de 120 schoolleiders
jaarlijks een zelf-evaluatie in. Wat
gaat goed op de school, wat kan
beter, waar is extra hulp nodig? Tot
slot wordt het aantal 'thuiszitters'
in de gaten gehouden. Waarom
gaan die kinderen niet naar
school? Hoe lang blijven ze van
school weg?
Die 'thuiszitters' in de regio zijn
op één hand te tellen. Vaak gaat
het dan ook nog om ernstig zieke
kinderen, kinderen in gezinnen
waar veel spanningen zijn of waar
andere ernstige problemen spelen. Meestal zijn leerplichtambtenaren al op de hoogte en nemen
die kinderen het volgende kwartaal al weer deel aan het reguliere
onderwijs.
Te rijk?
Ondanks het terugstorten van
het resultaat over 2018 naar de basisscholen staat het samenwer-

kingsverband er financieel goed
voor, met een solvabiliteit van 64%
en een liquiditeit van 2,79.
De solvabiliteit (de mate waarin
de organisatie op lange termijn
aan haar verplichtingen kan voldoen) is met 64% wel aan de hoge
kant. In het algemeen wordt voor
het PO een solvabiliteit tussen 40%
en 60% als ‘goed’ beoordeeld.
Ook de liquiditeit (de mate
waarin de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan
voldoen) is aan de hoge kant. Deze
is wel gedaald ten opzichte van
2017 maar ligt toch boven de door
de Commissie Don voorgestelde
bovengrens van 1,5.
Is het samenwerkingsverband
daarmee (te) rijk? Pot het belastinggelden op? Nee. PO 2203 doet
waar het voor is opgericht: passend onderwijs faciliteren voor
16.000 basisschoolleerlingen in de
regio.
Bureaucratie
En dat kan snel. Zo kwam er een
aanvraag binnen voor een leerling
die niet naar school kon maar wel
thuis onderwijs kon volgen als er
voldoende hulpmiddelen zouden
zijn, zoals snel internet en een
computer.
‘t Hart herkent zich niet in de
kritiek van de Tweede Kamer dat
zo’n aanvraag een hele bureaucratie met zich meebrengt. ‘We ontvangen de aanvraag, controleren
die en regelen dat er een installateur aan de gang gaat. Binnen drie
weken was het voor deze leerling
geregeld’, besluit hij.

