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Notitie ‘Geld volgt leerling’ 
  
  

 

1. Vooraf  
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft de principe-uitspraak gedaan dat de basisbekostiging 
van leerlingen die van school wisselen dient te worden overgedragen van de “afleverende” naar de 
“ontvangende” school. 
Deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van het besluit dat het samenwerkingsverband bij de 
groeiregeling VSO alleen de ondersteuningsmiddelen aan het VSO vergoedt. 
Het samenwerkingsverband is belast met de uitvoering van de groeiregeling en heeft de keuze de 
basisbekostiging (personeel en materieel deel) niet te vergoeden aan de VSO school. 
 
In het samenwerkingsverband tot nu toe is gewerkt vanuit het “gesloten beurzen” uitgangspunt. Dat 
uitgangspunt wordt nu verlaten. Bij alle schoolwisselingen geldt dat de school van herkomst de resterende 
bekostiging overdraagt aan de school waar de leerling wordt ingeschreven. 
 
Let op: 
Deze afspraken gelden voor de scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband V(S)O 25.06. 
Het samenwerkingsverband, noch de deelnemende schoolbesturen hebben de bevoegdheid om deze 
afspraak op te leggen aan niet deelnemende scholen. 
Wel is het zo dat de meeste omringende samenwerkingsverbanden ook het uitgangspunt “Geld volgt 
leerling” hanteren. 
 

2. Wanneer is sprake van “geld volgt leerling”? 
Het principe ‘Geld volgt Leerling’ is van toepassing op leerlingen die overstappen: 
a. van regulier vo naar vso (ook residentiële plaatsingen) 
b. van vso naar vso 
c. van vso naar vo 
d. van regulier vo naar vmbo+ 
e. van regulier VO naar regulier VO 
 

3. Te verrekenen bedragen  
Van VO naar VSO 
De standaardbekostiging voor het VSO, zoals gepubliceerd in de Staatscourant (SC), geldt als basis voor 
de overdracht van bekostiging. 
 
Voor de berekening is uitgegaan van het schooljaar dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli (365 
dagen). 
 
Gerekend met de dag van overstap, wordt gerekend met het resterende aantal dagen tot en met 31 juli 
gedeeld door 365. De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de standaardbekostiging 
VSO (zoals gepubliceerd in de Staatscourant). 
 
De school van herkomst maakt het berekende bedrag over aan de VSO school van inschrijving. 
De school van herkomst maakt hiervoor een beschikking die zij aan de administratie van de nieuwe school 
stuurt.  
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Van VO naar VMBO+ 
Voor deze leerlingen geldt dezelfde rekensystematiek, met de bekostigingsbedragen van de school van 
herkomst.  
Als de leerling geen aanwijzing lwoo of tlv pro heeft en hiervoor ook niet meer in aanmerking komt, draagt 
het samenwerkingsverband eenmalig maximaal € 1000 bij. 
 
 

4. Uitwerking  
Ingangsdatum: deze afspraken worden met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2015 toegepast. 

 
Van VSO naar VSO 
Bij overstap van VSO naar VSO worden de basisbekostiging en de volledige ondersteuningsbekostiging 
als uitgangspunt genomen. Scholen stellen na overleg het te betalen bedrag (basisbekostiging plus 
ondersteuningsbekostiging) vast.  
 
Aangezien de ondersteuningsbekostiging via de groeiregeling VSO wordt vergoed uit het budget van het 
samenwerkingsverband, draagt de verwijzende VSO-school het resterende ondersteuningsbudget over 
naar het samenwerkingsverband. Deze kosten worden door het samenwerkingsverband gefactureerd, 
gerekend vanaf de dag van uitschrijving uit de afleverende VSO-school. 
 
Van VSO naar VO 
Bij overstap van VSO naar VO geldt eveneens overdracht van basisbekostiging. 
Daarnaast maken de scholen afspraken over de noodzakelijke begeleiding van de leerling bij deze 
overstap, inclusief de bekostiging van de gewenste ondersteuning / nazorg (doorstroomplan). 

 
Bij overstap van VO naar VMBO+  
De VO school draagt de basisbekostiging over plus een evenredig deel van de ondersteuningsbijdrage, als 
de leerling over een geldige aanwijzing lwoo of tlv pro beschikt. 

 
Bij overstap van regulier VO naar VSO 
Voor leerlingen die van regulier VO naar VSO overstappen, geldt in een aantal situatie de groeiregeling. 
Deze bepaalt dat bij overstap tussen 1 oktober en 1 februari de ondersteuningsbekostiging in het 
eerstvolgende schooljaar vergoed wordt uit het budget van het samenwerkingsverband. 
 
Uitwerking voor schooljaar 2016-2017 en volgende. 
a. Leerlingen die met een TLV of CvI beschikking op 1-10-2015 zijn geteld in het VSO, leiden tot volledige 

bekostiging in cursusjaar 2016-2017 (deze regel geldt overal) 
b. De leerling die tussen 1-10-2015 en 1-2-2016 instroomt met een TLV wordt in schooljaar 2016-2017 

een heel jaar bekostigd door het SWV van herkomst. De VSO school factureert bij de VO-school de 
basisbekostiging vanaf de dag van uitschrijving uit het VO tot en met 31 juli 2016. 

c. De leerling die tussen 1-2-2016 en 1-8-2016 instroomt met een TLV wordt niet geteld en niet bekostigd 
in schooljaar 2016-2017. 

d. Voor de leerling die tussen 1-2-2016 en 1-8-2016 met een TLV instroomt in het VSO factureert VSO-
school de basisbekostiging bij de VO-school, gerekend vanaf de dag van uitschrijving uit het VO tot en 
met 31 juli 2016. 

 
Bij overstap van regulier VO naar regulier VO 
Als leerlingen die van VO school veranderen geldt, in afwijking van de eerdere afspraken, ook “Geld volgt 
leerling”. 
Omdat er veel bekostigingsvarianten bestaan tussen de scholen, is het uitgangspunt voor de verrekening 
op € 6000 per jaar gesteld. 
Omdat de bekostiging is gebaseerd op de leerlingenaantallen op 1 oktober, wordt alleen de periode vanaf 
1 oktober tot het einde van het schooljaar verrekend. 
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Bedragen standaardbekostiging VSO 

Basisbekostiging VSO per leerling (Regeling bekostiging PO 2015-2016 en vaststelling bedragen 
ondersteuning leerlingen PO en VO 2015-2016, SC 7-4-2015):  
personeel   - € 5.173.38 
materieel   - €  1.177.41 

Aanvullend budget voor LWOO en PrO per leerling (Definitieve regeling nog niet bekend):  € 4.100  

Ondersteuningsbekostiging VSO per leerling (Regeling bekostiging PO 2015-2016 en vaststelling bedragen 
ondersteuning leerlingen PO en VO 2015-2016, SC 7-4-2015): 
categorie 1: 
personeel   - € 8.852,67 
materieel   - €    575,27 

Categorie 2: 
personeel   - € 15.710,24 
materieel   - €       915,14 

Categorie 3: 
personeel   - € 19.540,53 
materieel   - €    1.177,41 

 


