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Onderwerp Begroting 2023 en meerjarenbegroting  

Van Frederik van Winkelen, bestuurder 

Status Informatief 

 
Aanleiding 
De vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs leidt tot een andere systematiek voor het 
vaststellen van de begroting. In dit memo lichten we deze wijziging nader toe.  
 
Toelichting  
Tot vorig jaar werd in de ALV de meerjarenbegroting gepresenteerd op basis van schooljaarbegrotingen. 
Afgeleid van deze schooljaarbegrotingen werden de kalenderjaarbegrotingen vastgesteld. Zo is in de ALV van 
juni 2021 op basis van de meerjarenbegroting niet alleen de schooljaarbegroting 2021-2022 vastgesteld maar 
op basis van het meerjarenperspectief ook de kalenderjaarbegroting 2022. De basis voor deze systematiek 
vormden altijd de telgegevens van 1 oktober van het voorgaande jaar. Zoals u weet verandert dit met ingang 
van komend jaar. Het Rijk gaat over naar kalenderjaarbekostiging en hanteert daarbij als teldatum 1 februari. 
Dit geldt ook voor de bekostiging van de samenwerkingsverbanden.  
 
Voor Berséba betekent dit dat ook wij overschakelen van schooljaar naar kalenderjaarbekostiging.  
De scholen zullen een beschikking ontvangen voor de periode augustus 2022 t/m december 2022.  
Vervolgens wordt de kalenderjaarbegroting 2023 vastgesteld op basis van de telgegevens van de scholen op 1 
februari 2022. DUO heeft aangegeven op dit moment moeite te hebben met het tijdig verwerken van de 
gegevens. De verwachting is dat de SWV’en pas in juni va DUO de beschikking hebben over deze telgegevens. 
De voorbereidingen voor de begroting 2023 is in volle gang, maar pas na officiële bekendmaking van de 
telgegevens van onze scholen kan de begroting in concept gereedgemaakt worden. Daarom is bij de stukken 
van de ALV geen begroting toegevoegd. We zullen in de regiobijeenkomsten in het najaar de begroting 
voorleggen aan de scholen. Vervolgens zal de begroting en het meerjarenperspectief worden geagendeerd in 
de ALV van 2023.  
 
Proces 
1. Scholen ontvangen in juni de beschikkingen voor de bekostiging voor de laatste 5 maanden van 2022.  
2. Vlak na de zomervakantie zal het concept van de begroting 2023 en het meerjarenperspectief beschikbaar 

zijn. Deze zal dan in directienetwerken in de vier regio’s in september/oktober worden gepresenteerd en 
toegelicht. 

3. Vervolgens zal de bestuurder deze na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vaststellen. 
4. De meerjarenbegroting wordt vervolgens, Conform artikel 15, lid 1a-B, aangeboden aan de ALV in 2023. 
 
 
 


