Uitnodiging Maatwerkmeeting Financiën (V)SO
Bestemd door directies en controllers van alle (V)SO besturen.

Geachte geïnteresseerden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de maatwerkmeetings over de financiën van het (V)SO.
Door de invoering van passend onderwijs verandert er veel voor de systematiek van de
bekostiging, Onder andere doordat het (V)SO samenwerkt met meerdere
samenwerkingsverbanden (soms meer dan 15!) wordt de situatie complexer dan deze was.
Daarom worden er drie specifieke bijeenkomsten voor dit thema georganiseerd. Wij doen dat
samen met OCW en DUO zodat alle belangrijke spelers een rol spelen in de
informatieverstrekking.
De bijeenkomsten worden gehouden op:
woensdag 20 november 2013 van 14.00 - 17.00 uur in Amsterdam
donderdag 21 november 2013 van 09.00 - 12.00 uur in Zwolle
dinsdag 26 november 2013 van 09.00 - 12.00 uur in Eindhoven.
Het programma op 21 en 26 november ziet er als volgt uit (uitgaande van de ochtend)
09.00 - 09.10 uur
09.10 - 09.50 uur
09.50 - 10.10 uur
10.10 - 10.30 uur
10.30 - 11.45 uur
11.45 - 12.00 uur

Opening en actualiteiten door Thieu van Hintum
Het nieuwe bekostigingssysteem door Floris van Gorcum (OCW)
Registratie en afhandeling van de Toelaatbaarheidsverklaringen door
Eric de Vries (DUO)
Pauze
Notitie bekostiging en werken met het instrument meerjarenbegroting (V)SO
door Be keizer (PO-Raad)
Gelegenheid voor het stellen van vragen en afsluiting door Thieu van Hintum

Het programma op 20 november is vanaf 14.00 uur.
Aanmelden kan door invullen van het hieronder vermelde aanmeldingsformulier en deze middels een
reply aan ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl te zenden.
Graag tot ziens op één van deze bijeenkomsten.

Thieu van Hintum, projectleider (V)SO Passend Onderwijs

Bijlage: aanmeldingsformulier

AANMELDINGSFORMULIER
Datum maatwerkmeeting (svp aankruisen)
O woensdag 20 november van 14.00 - 17.00 uur in Amsterdam
O donderdag 21 november van 09.00 - 12.00 uur in Zwolle
O dinsdag 26 november van 09.00 - 12.00 uur in Eindhoven.
Naam school/instelling: ..................................................................................................
Nr. SWV: .........................................................................................................................
Dhr/Mw.: ........................................................................................................................
Voorletters en achternaam: ............................................................................................
E-mailadres: ...................................................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................................................................................

