
HET SCHOOLBUDGET -  VEELGESTELDE VRAGEN
Waarom een schoolbudget?
Om het werk te vergemakkel i jken,  overzichtel i jker te maken en het
aantal  procedures zo beperkt mogel i jk te houden zi jn meerdere budgetten
samengebracht tot het schoolbudget.  Uit  de enquête in de wijknetwerken
(2018/2019) kwam ook de wens naar voren om meer budget toe te kennen
op schoolniveau, en bi jvoorbeeld niet op bestuurs-  of  wi jkniveau. Met het
schoolbudget wi l len we aan deze wens tegemoet komen. 
 
Wat is het schoolbudget?
Het schoolbudget is  bestemd voor regul iere basisscholen. Het
schoolbudget vervangt het SBO-wijkmaatwerkbudget,  het ( individuele)
maatwerkbudget,  het Basisbudget wi jken en het Basisbudget besturen. Deze
middelen worden met de start  van het ondersteuningsplan samengebracht
onder één noemer,  te weten het 'schoolbudget' .

Waar is het schoolbudget voor bedoeld?
Het schoolbudget is  bedoeld voor het extra ondersteunen van leerl ingen
binnen de eigen school die anders naar een andere vorm van onderwijs
zouden zi jn uitgestroomd en voor de extra ondersteuning van leerl ingen die
zonder deze ondersteuning niet kunnen worden toegelaten. Dit  kan in de
vorm van begeleiding voor een individuele leerl ing,  maar ook voor een
groep(je)  leerl ingen. Daarnaast kunnen er wi jkinit iat ieven die bi jdragen aan
een dekkend netwerk en de plaatsing van zoveel  mogel i jk leerl ingen binnen
de wijk uit  gefinancierd worden. 
 
Hoe hoog is het schoolbudget?
Het schoolbudget bedraagt voor schooljaar 2022-2023 52 euro per leerl ing.
Dit  bedrag is  de uitkomst van het effect van de drie communicerende vaten
(TLV bekostiging,  Budget voor extra ondersteuning en Expertise voor extra
ondersteuning) en in het bi jzonder de hoeveelheid afgegeven TLV’s.  Let op,
dit  budget geldt voor het schooljaar 2022-2023. Verandering in ci j fers kan
leiden tot verandering in budget voor het jaar daarna.
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Hoe wordt de hoogte van het schoolbudget bepaald?
De begroting voor Passend Onderwijs betreft  een gesloten budget aan
Rijksbi jdragen. PPO ontvangt een bedrag op basis van leerl ingaantal .  Van dit
totale budget moeten eerst al le toelaatbaarheidsverklaringen voor
leerl ingen op het SO en het SBO bekostigd worden. Het geld dat overbl i j ft
kan worden gebruikt voor het eigen beleid (z ie ook de afbeelding hieronder) .
De hoogte van het schoolbudget hangt dus af  van de TLV bekostiging en het
budget
dat we inzetten voor expertise voor extra ondersteuning en het inclusieve
budget.  
 
Ter verduidel i jk ing,  4 TLV’s laag = 0,6 FTE Schoolcontactpersoon PPO =   1 FTE
onderwijsassistent = 1 euro minder schoolbudget per Rotterdamse leerl ing.

Afbeelding 1. Infographic: Volg het geld

Wordt dit bedrag gestort bij  de school?
Als er een goedgekeurde aanvraag is  voor het schoolbudget maakt PPO een
beschikking voor het schoolbestuur.  Hierin staat   voor welke school het geld
bedoeld is .  Daarna wordt het geld,  ook via het schoolbestuur,  gestort.  
 
Wie vraagt aan?
De directeur van de school doet,  in overleg met de schoolcontactpersoon, de
aanvraag voor het besteden van (een deel  van) het schoolbudget (z ie
procedure beschri jv ing).  Ongetwijfeld zal  op de inhoud ook de Intern
Begeleider hier een grote rol  in spelen.  Ondertekening door het bevoegd
gezag van school vindt niet meer plaats via een handtekening op papier,
maar door een digitaal  akkoord in Kindkans.
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De rol van ouders
Ouders worden, net als alt i jd,  meegenomen in de plannen die worden
gemaakt voor hun kind. Wanneer er een stuk van het schoolbudget wordt
aangevraagd voor een individuele leerl ing wordt de informatie over de
reden, de doelen,  de evaluatiemomenten en wie de werkzaamheden uitvoert  
meegenomen in het OPP van school.  Met de ondertekening van het OPP door
ouders,  geven ouders ook toestemming voor de inzet van het stukje
schoolbudget.  

Herstart en Kansklas
Vanaf schooljaar 2021-2022 worden de plekken binnen Herstart  en de
Kansklas gefinancierd vanuit  het schoolbudget.  Een plek voor een
individuele leerl ing binnen Herstart  bedraagt €7225,- .  Een plek binnen de
Kansklas voor 20 weken bedraagt €6055,- .  De procedure tot aanmelding
verandert niet.  Enige verandering is  de koppeling van het formulier
schoolbudget in Kindkans aan de aanvraag (z ie handleiding Kindkans).  

Is het erg als het schoolbudget wordt overschreden? 
Scholen hoeven geen leerl ingen af te wi jzen omdat zi j  denken dat ze
geen middelen kri jgen om aan de onderwijsbehoeften van de leerl ing te
kunnen voldoen. De ondersteuningsvraag van de leerl ing(en) bl i j f t  net als nu
leidend. Er z i jn scholen die (op basis van hun huidige gebruik van PPO
middelen) het schoolbudget niet of  niet geheel  nodig hebben. Bi j  sommige
scholen kan al  ingeschat worden dat z i j  gaan overschri jden. Dit  is  niet erg,
de SCP-ers van PPO zi jn hiervan op de hoogte.  Mocht dit  het geval  z i jn,
wordt dit  te al len t i jde besproken door de scp-er met de regiomanager.  Door
het principe te bl i jven hanteren dat we de middelen inzetten daar waar ze
het hardste nodig zi jn verwachten we in de prakti jk met over-  en
onderschri jdingen te maken te kri jgen en uit  te kunnen komen met het
totale budget.  PPO monitort  hoe dit  uitpakt op het niveau van het hele
samenwerkingsverband. 

Let op:  De periode van uitbetal ing loopt vanaf het moment dat de aanvraag
compleet in Kindkans staat.  Aanvragen worden niet met terugwerkende
kracht uitgekeerd.  
 
Hoe houden we zicht op de bestedingen in school en wijk?
PPO streeft  naar een maandeli jkse rapportage per school ,  wi jk,  OAT,
bestuur en PPO breed. 
 
Wordt het beleid rond het schoolbudget geëvalueerd? 
Ja ,  ieder jaar wordt het beleid geëvalueerd en gekeken waar eventueel
aanpassing nodig is .  Signalen worden gedurende het schooljaar verzameld,
geef eventuele opmerkingen/vragen/suggesties dus alt i jd door aan de
schoolcontactpersoon of regiomanager!
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Zijn er aanvraagformulieren en zo ja,  waar kan ik deze vinden? 
In Kindkans zi jn standaardformulieren beschikbaar.  De
schoolcontactpersoon zet het juiste formulier klaar,  zodat de directeur deze
in kan vul len.  Daarnaast is  er één inhoudeli jk aanvraagdocument (z ie
document ‘onderbouwing aanvraag schoolbudget ’ ) .  Deze wordt bi j  een
aanvraag voor een groep of voor de wijk bi j  de bi j lagen in Kindkans
gehangen en is  te vinden op de website van PPO Rotterdam. Bi j  de aanvraag
voor een individuele leerl ing wordt het OPP gebruikt.  Op de website is
tevens een format voor de evaluatie van het schoolbudget terug te vinden.

Kl ik hier voor het format voor de evaluatie van het schoolbudget.
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https://www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2021/06/Format-evaluatie-Schoolbudget-PPO-Rotterdam.pdf

