
 
 

 

Follow the money! 
 
Om te beginnen: het SWV heeft er in september behoorlijk wat geld (ruim € 700.000,-) bijgekregen. Dat 
is vanwege een jaarlijkse indexering, die ook de loonsverhogingen compenseert. Deze bedragen worden 
deze maand doorgegeven aan de besturen, zodat zij de gestegen loonkosten kunnen compenseren. 
Afhankelijk van de door het schoolbestuur gekozen systematiek zullen ook de budgetten die naar de 
scholen gaan, worden gecorrigeerd. 
 
De inkomsten van het SWV bedragen jaarlijks ruim 7,5 miljoen euro. We hanteren drie uitgangspunten 
bij het uitgeven van dat bedrag. Ten eerste het beperkt houden van de uitgaven aan het SWV zelf. Ten 
tweede een maximale overdracht aan de schoolbesturen om de scholen in staat te stellen hun onderwijs 
passend te maken. Ten derde: zorgen voor een goede balans tussen uitgaven aan het bao en aan het 
(s(b)o. Deze uitgangspunten zie je terug in de verdeling de pizza die onze begroting weergeeft:  
 

 
 
Met de begroting is nog iets raars aan de hand. Onderaan de streep staan rode cijfers: € -425.000. We 
houden dus rekening met een behoorlijk tekort. De reden daarvoor is dat we een grotere reserve 
hebben dan nodig is. Uit de risicoanalyse blijkt dat 2,5% aan reserve eigenlijk genoeg is. Dat de reserve 
zo laag kan zijn, heeft als oorzaak dat ons SWV geen eigen personeel heeft. Degenen die werkzaam-
heden verrichten voor het SWV, zijn in dienst van de schoolbesturen of zij worden ingehuurd. Dat is de 
reden dat het SWV de reserve van nu 6%, gaat afbouwen naar die 2,5%, door meer geld uit te geven dan 
er binnenkomt.  
 
Nu zou je kunnen denken: Leuk dit jaar geld erbij, maar volgend jaar is er dus weer minder voor mijn 
basisschool. Dat is niet zo, omdat ons SWV er elk jaar meer geld bij krijgt. Dat heeft te maken met het 
feit dat de Zaanstreek, in vergelijking met andere samenwekingsverbanden, minder leerlingen in het 
s(b)o heeft. Die anderen krijgen dus steeds minder geld, wij steeds meer. Dat gebeurt nog twee jaar, dan 
krijgt alle samenwerkingsverbanden evenveel budget (in verhouding tot hun leerlingaantal), en moeten 
wij het echt gaan doen met een vast budget.  
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