Overdracht bekostiging, inclusief uitwerking Groeibekostiging en tijdelijke
plaatsing (“Geld volgt leerling”)
In situaties waarin een alternatieve school gezocht wordt voor een leerling merkt de PCL een
toenemende vraag naar de basis waarop vergoeding van plaatsing in de nieuwe school bekostigd
wordt.
Om te voorkomen dat de bekostigingsvraag leidt tot vertraging in het vinden van een passende
onderwijsplaats binnen onze scholen is binnen ons samenwerkingsverband de afspraak gemaakt om
het principe “geld volgt leerling” toe te passen.
Deze notitie werkt dat principe uit.

Van VO naar VO
a. Bekostiging die is toegekend aan een leerling wordt overgedragen aan de school waar de
leerling is ingeschreven. Hieronder vallen: basisbekostiging en eventuele LWOO/PrObekostiging, volgens standaardbedragen zoals vermeld in de bijlage en het resterende deel
van een eventueel toegekend arrangement.
b. Bij overstap van een leerling naar een andere school wordt het resterende deel van de onder
a genoemde bekostiging overgedragen door de school van herkomst aan de nieuwe school
van inschrijving.
c. Een eventuele proefplaatsing wordt vergoed volgens het tarief voor een reboundplaatsing
(€ 185,- per week, excl. vakanties)
d. Wanneer een proefplaatsing definitief wordt zal bekostigingsoverdracht plaatsvinden met
ingang van de dag van proefplaatsing, onder aftrek van reeds betaalde vergoeding voor de
proefplaatsing door de school van uitschrijving.
e. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli (365 dagen).
f. Gerekend met de dag van overstap wordt het resterende aantal dagen t/m 31 juli gedeeld
door 365. De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met het totaalbedrag
aan ontvangen bekostiging voor bedoelde leerling.
g. De school van herkomst maakt het bedrag onder f. over aan de nieuwe school van
inschrijving.
h. De school van herkomst maakt hiervoor een beschikking op en verstuurt deze aan de
administratie van de nieuwe school.
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Tijdelijke plaatsingen in OZC en VSO via de PCL
Een tijdelijke plaatsing, in het OZC zowel als in het VSO (Time out) verloopt altijd via interventie van
de PCL. Daarbij blijft de leerling ingeschreven staan op de school van herkomst.
In geval van tijdelijke plaatsing in het OZC:
De volledige verblijfsperiode binnen het OZC wordt aan de school van herkomst in rekening gebracht
door het SWV, met een weekbedrag van € 185,-, waarbij vakantieperioden niet meetellen. Wanneer
sprake is van een partiele plaatsing wordt € 90,- per week berekend, ongeacht het aantal dagdelen.
In geval van tijdelijke plaatsing in het VSO:
1. De volledige verblijfsperiode binnen het VSO wordt aan de school van herkomst in rekening
gebracht door het SWV, met een weekbedrag van € 185,-, waarbij vakantieperioden niet
meetellen. Wanneer sprake is van een partiele plaatsing wordt € 90,- per week berekend,
ongeacht het aantal dagdelen.
2. Het SWV betaalt aan de VSO-school een bedrag van € 450,- per week, excl. vakantieperioden.
Wanneer sprake is van een partiele plaatsing wordt € 90,-per dag vergoed.
Facturatie door het SWV voor een tijdelijke plaatsing vindt plaats aan het einde van een kwartaal bij
de school van herkomst.
Facturatie door het VSO bij het SWV vindt plaats aan het einde van een tijdelijke plaatsing.

Van VO naar VSO
Uitwerking groeiregeling VSO
De teldatum voor alle VO en VSO is 1 oktober. Voor het VO is dat bepalend voor de bekostiging in het
eerstvolgende kalenderjaar, voor het VSO is dat met de personele bekostiging het volgende
schooljaar en voor de materiële component het kalenderjaar. Het VSO ontvangt de basisbekostiging,
net als het VO, rechtstreeks van de overheid. De ondersteuningsbekostiging ontvangt het VSO ook
van de overheid, maar dat wordt verrekend met het SWV waartoe de leerling gerekend wordt.
De tussentijdse in- en uitstroom van het VSO in een schooljaar valt onder de groeiregeling. DUO
voert door middel van Bron op 1 februari een tweede telling uit. Het verschil daarvan met de 1oktobertelling van hetzelfde schooljaar komt voor rekening van het SWV, waartoe de leerling qua
bekostiging gerekend wordt. Het gaat dan om de groei op de VSO-vestigingen op bestuursniveau.
DUO heeft hiervoor kijkglas-3 ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de groei per samenwerkingsverband.
In ons samenwerkingsverband wordt dit als volgt uitgevoerd:
•
•
•
•

In de begroting wordt gerekend met een groei van leerlingen op de peildatum
De vastgestelde groei wordt als beschikking opgesteld naar het betreffende bestuur
De bekostiging bestaat uit alle componenten: basis- en ondersteuningsbekostiging, zowel
personeel als materieel.
Aan de VO-school van herkomst kan door het SWV de basisbekostiging gefactureerd worden
voor de rest van het schooljaar, te rekenen volgens de in stappen a. t/m h. genoemde
berekeningswijze.
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Bekostiging tussentijdse instroom VSO (toelichting in stappen):
Cursusjaar (en kalenderjaar voor de materiële bekostiging)
1. Leerlingen die met TLV op 1 oktober geteld zijn in het VSO leiden tot volledige bekostiging in
het cursusjaar daarop volgend (t-1 bekostiging)
2. Degene die tussen 1 oktober en 1 februari in het kalenderjaar erna instroomt met een TLV
wordt een heel jaar bekostigd door het SWV van de school van herkomst. De Stichting
Leerlingenzorg kan de basisbekostiging factureren bij de VO-school vanaf de dag van
uitschrijving in het VO.
3. Degene die tussen 1 februari en 1 oktober instroomt met een TLV wordt niet geteld en niet
bekostigd.
Wel kan de basisbekostiging door het SWV gefactureerd bij de VO-school vanaf de dag van
uitschrijving uit het VO.
Dit betekent voor de VSO-school naar verwachting1 dat de vroege en de late instromers (voor of na 1
februari) gemiddeld bij elkaar opgeteld leiden tot een evenredige bekostiging: halfjaar wel/volledig
en een halfjaar geen bekostiging.

Overstap van VSO naar VSO
Bij uit-/inschrijving van VSO naar VSO is er geen bemoeienis van het samenwerkingsverband, want de
TLV blijft geldig. De VSO-scholen onderling verrekenen volgens bovenstaand principe van geld volgt
leerling op pagina 1 van deze notitie.
Harderwijk, december 2018
Gert van de Kamp

1

Met de kijkglazen wordt gevolgd wat de in- en uitstroom is per VSO-school en per SWV. Daarmee kan
vastgesteld worden of de school gemiddeld een evenwicht heeft tussen de instroom voor en na 1 februari.
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Bijlage 1
Standaardbedragen
Basisbekostiging VSO per leerling (Geactualiseerd op 15 oktober 2018):
personeel € 6.123,14
materieel € 1.253,02
Aanvullend budget voor LWOO en PrO per leerling:
€ 4.505,54
Ondersteuningsbekostiging VSO per leerling:
categorie 1:
personeel € 10.109,54
materieel € 637,33
Categorie 2:
personeel € 17.753,16
materieel € 991,33
Categorie 3:
personeel € 21.998,49
materieel € 1.149,42
Omvang arrangement:
- Resterend deel van toegekende beschikking vanuit het samenwerkingsverband.
- In geval van een groepsarrangement vindt geen overdracht plaats
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