
Bijlage 1. Toelichting 

 

In totaal hebben 145 schoolbesturen met scholen voor (v)so de vragenlijst ontvangen. Daarop is 

door 60 besturen gereageerd, waarvan 54 besturen de vragenlijst hebben ingevuld en 6 besturen 

beknoptere informatie hebben verstrekt. De groep van 54 schoolbesturen vertegenwoordigt een 

bezuinigingsbedrag van ongeveer € 123 mln. Zij vormen een representatieve groep qua omvang 

van de bezuiniging, grootte, clusters, geografische verdeling over het land en samenstelling van de 

besturen. De 54 besturen geven aan in totaal 2.365 fte aan arbeidsplaatsen te moeten reduceren 

als gevolg van de bezuinigingen op het (v)so en de ambulante begeleiding.  

 

Een deel van de besturen kan de reductie geheel uitvoeren op basis van tussentijdse mobiliteit. 

Een ander deel van de besturen kan de reductie slechts gedeeltelijk uitvoeren op basis van 

tussentijdse mobiliteit en heeft dit ook gekwantificeerd. De overige besturen geven aan de reductie 

wel gedeeltelijk te kunnen uitvoeren op basis van tussentijdse mobiliteit, maar dit nog niet te 

kunnen kwantificeren. Er is vervolgens een redenering langs twee lijnen mogelijk: 

 

1. Als aangenomen wordt dat de besturen die geen kwantificering hebben opgegeven in het geheel 

geen tussentijdse mobiliteit in de komende jaren realiseren, dan bedraagt de tussentijdse mobiliteit 

voor de 54 besturen tezamen 594 fte. Dat zou tot gevolg hebben dat er bij deze besturen 1.771 fte 

aan te reduceren arbeidsplaatsen resteert, waardoor 2.418 mensen met ontslag worden bedreigd. 

 

2. Als aangenomen wordt dat de besturen die geen kwantificering hebben opgegeven evenveel 

tussentijdse mobiliteit hebben als de besturen die wel een kwantificering hebben gegeven, dan 

bedraagt de tussentijdse mobiliteit voor de 54 besturen tezamen 1.157 fte. Dat zou tot gevolg 

hebben dat er bij deze besturen 1.208 fte aan te reduceren arbeidsplaatsen resteert, waardoor 

1.651 mensen met ontslag worden bedreigd.  

 

Tabel 1. Resultaten inventarisatie 

 Bedrag 

bezuiniging 

Totaal te 

reduceren 

Tussentijdse 

mobiliteit 

Resterend te reduceren  

54 

besturen 

€ 123.310.915 2.365 fte 1  594 fte 1.771 fte 2.418 mensen 

2 1.157 fte 1.208 fte 1.651 mensen 

 

Deze gegevens uit de inventarisatie kunnen worden geëxtrapoleerd naar het gehele (v)so op basis 

van het aandeel van ongeveer € 123 mln. in de bezuiniging van € 260 mln.  

Na extrapolatie leidt dit tot een totale reductie van 4.987 fte aan arbeidsplaatsen. Afhankelijk van 

de mate waarin tussentijdse mobiliteit gerealiseerd kan worden, leidt dit tot een resterend aantal 

te reduceren arbeidsplaatsen van tussen de 2.500 en 3.734 fte. Hierdoor worden tussen de 3.480 

en 5.099 mensen met ontslag bedreigd.  

 

Tabel 2. Resultaten extrapolatie 

 Bedrag 

bezuiniging 

Totaal te 

reduceren 

Tussentijdse 

mobiliteit 

Resterend te reduceren  

Totale 

(v)so 

€ 260.000.000 4.987 fte 1  1.252 fte 3.734 fte 5.099 mensen 

2 2.439 fte 2.548 fte 3.480 mensen 

 


