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Pilot ‘Maatwerkbudget’ 
 
 
Duur pilot: schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023 
 
 
Doel pilot 
Mogelijk maken van meer maatwerkoplossingen binnen het regulier vo om verwijzing naar het vso te 
voorkomen. Dit budget is ook inzetbaar voor leerlingen uit de onderinstroom of voor leerlingen die 
vanuit het vso naar vo overstappen.  
 

Beschikbaar budget 

SWV-breed, per pilotjaar: € 150.000,-  

Begroting: stelpost ‘Ontwikkeling en innovatie’. Voorafgaand aan de pilot wordt ingeschat dat hiermee 

per schooljaar ca 30 leerlingen in regulier VO aanvullend kunnen worden begeleid (gemiddeld bedrag 

van € 5000,-). Bij overschrijding van het totaalbedrag wordt het bestuur tijdig en onderbouwd 

geïnformeerd.  

 

Aan te vragen door de scholen:  

• Individueel maatwerkbudget: variabel bedrag, passend bij de ondersteuningsvragen van de 

leerling. Maximaal € 8.000,- 

• Eventueel te clusteren voor een groepsaanpak voor minimaal 5 leerlingen; maximaal  

€ 40.000,-  

 

Voorwaarden inzet maatwerkbudget door de scholen 

Voorwaarden inzet individueel maatwerkbudget: 

• De benodigde ondersteuning kan niet vanuit de basis- of extra ondersteuning gerealiseerd worden; 

• een individueel maatwerkarrangement richt zich op sociaal-emotionele vaardigheden of 

leervoorwaarden (executieve functies) en is niet bedoeld voor didactische ondersteuning; 

• bovenstaande en de mogelijkheden van het maatwerkbudget worden met de contactpersoon 

vanuit het bureau van het swv besproken;  

• in het OPP van de leerling wordt opgenomen waarvoor het maatwerkbudget wordt ingezet. Met het 

OPP onderbouwt de school de aanvraag voor het maatwerkbudget; 

• school bespreekt de voortgang minstens iedere drie maanden met de contactpersoon vanuit het 

bureau; 

• toekenning van het maatwerkbudget gebeurt door de programmadirecteur Kwaliteit en beleid van 

het bureau van het swv; per schooljaar; middels een beschikking.  

 

Voorwaarden inzet groepsaanpak: 

• De benodigde ondersteuning kan niet vanuit de basis- of extra ondersteuning gerealiseerd worden; 

• een groepsaanpak richt zich op sociaal-emotionele vaardigheden of leervoorwaarden (executieve 

functies) en is niet bedoeld voor didactische ondersteuning; 

• bovenstaande en de mogelijkheden van een groepsaanpak worden met de contactpersoon vanuit 

het bureau van het swv besproken; 
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• een aanvraag voor een groepsaanpak wordt onderbouwd met een plan van aanpak. Hierin staat in 

ieder geval beschreven: 

o voor welke leerlingen dit arrangement wordt aangevraagd (namen noteren); 

o welke extra ondersteuning zal worden geboden (zo concreet mogelijk beschreven);  

o wat de doelen zijn van de extra ondersteuning en hoe dit geëvalueerd wordt; 

o de periode waarin de ondersteuning geboden wordt; 

o en wat de geschatte kosten zijn van de extra ondersteuning zijn.  

• een groepsaanpak kan alleen voor de kosten van de ondersteuning worden aangevraagd. 

Eventuele ontwikkeltijd kan hieruit niet bekostigd worden; 

• school bespreekt de voortgang van de groepsaanpak minstens iedere drie maanden met de 

contactpersoon vanuit het bureau; 

• inzet van de groepsaanpak wordt opgenomen in het OPP van de deelnemende leerlingen; 

• toekenning van budget voor een groepsaanpak gebeurt door de programmadirecteur Kwaliteit en 

beleid van het bureau van het swv; per schooljaar; middels een beschikking. 

In beide gevallen loopt de route via de contactpersoon van het bureau.  

 

Monitoring van de pilot 

• Op leerlingniveau: door de school en contactpersoon van het bureau van het swv 

- In hoeverre draagt het maatwerkbudget positief bij aan de onderwijsvoortgang (binnen 

regulier vo) van de leerling(en)?  

• Op swv-niveau: door de programmadirecteur Kwaliteit en beleid 

- In hoeverre draagt het maatwerkbudget bij aan de geformuleerde doelstelling? 

- Welke scholen/schoolbesturen maken gebruik van het maatwerkbudget? 

- Welke bedragen worden aangevraagd? 

- Waar zetten de scholen het maatwerkbudget voor in?  

- In hoeverre wordt middels het maatwerkbudget de samenwerking met vso opgezocht cq 

de expertise van het vso ingezet?  

 

Evaluatie van de pilot 

Aan het eind van schooljaar 2021-2022 vindt een tussenevaluatie plaats, waarin de eerste 

opbrengsten in beeld worden gebracht. Aan het eind van schooljaar 2022-2023 (mei 2023) wordt de 

pilot geëvalueerd, met als doel vast te kunnen stellen of het maatwerkbudget een structureel 

onderdeel van de ondersteuningsmogelijkheden binnen ons samenwerkingsverband wordt.  
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