Bijlage bij internet consultatie nieuwe bekostigingsmodel VO.
Betreft: De stichting voortgezet onderwijs in Lelystad (SVOL)
In Lelystad vallen onder de SVOL op dit moment drie brede scholengemeenschappen van gemiddeld
1200 leerlingen. Alle scholen hebben een eigen brinnummer.
In 2015 is er in samenspraak met de gemeente Lelystad en de GMR van de drie scholen gekozen om
samen op te gaan in een nieuw te bouwen Campus. Gemeente Lelystad staat garant voor de
bouwkosten. Op dat moment hebben we in overleg met de onderwijsinspectie, gemeente Lelystad en
externe adviezen, gekozen voor een model waarin we op deze campus (onderwijs biedend aan 3600
leerlingen) over zouden gaan naar twee brede scholengemeenschappen, zodat 2 brinnummers
behouden konden blijven. Onze Raad van Toezicht heeft instemming gegeven ten aanzien van de
meerjarenbegroting die hieraan ten grondslag zou liggen. Kortom: met 1 brinnummer minder konden
wij financieel deze nieuwe situatie aan.
Het nieuwe bekostigingsmodel VO levert ons een kortingspercentage op van 3,3% ten opzichte van de
huidige situatie (3 hoofdvestigingen met een eigen brinnummer). Ongeveer 1 miljoen euro per jaar.
Het probleem dat hier mogelijk nog bijkomt is, dat de schooldelen die samen de campus vormen
mogelijk gezien kunnen worden als 1 hoofdvestiging. Dat zou betekenen, dat onze bekostiging nog
verder zou teruglopen.
Het kunnen bekostigen van ons onderwijs op de nieuwe campus komt hiermee op zeer losse schroeven
te staan, zo niet onmogelijk worden. Dit kan niet de bedoeling zijn van dit nieuwe model.
Hier komt nog bij dat het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad een negatieve
verevening voor de SVOL betekent van in totaal 1,2 miljoen euro op jaarbasis. Tel hierbij op een
lichte krimp van zo’n 5 tot 7 % en het beeld wordt zo mogelijk nog somberder.
Ik heb reeds gesprekken op het ministerie van OCW gevoerd, maar deze bieden tot op heden geen
enkel soelaas. Ik hoop met deze bijlage nogmaals in gesprek te komen, om mogelijke oplossingen
voor onze situatie te verkennen.
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