
 

	  

	  

	  

	  

Overdracht	  bekostiging	  ontoereikend	  budget	  sbo-‐	  en	  so	  scholen	  en	  
grensverkeer	  

	  
Resume	  
In	  de	  wet	  op	  Passend	  Onderwijs	  is	  opgenomen	  dat	  de	  samenwerkingsverbanden	  verantwoordelijk	  
zijn	  voor	  de	  overdracht	  van	  de	  personele	  en	  materiële	  ondersteuningsmiddelen	  naar	  het	  speciaal	  
basisonderwijs	  en	  het	  speciaal	  onderwijs.	  Het	  kan	  mogelijk	  zijn	  (zeker	  in	  regio’s	  met	  een	  negatieve	  
verevening)	  dat	  de	  toegekende	  middelen	  ontoereikend	  zijn	  om	  aan	  de	  verplichte	  overdracht	  te	  
kunnen	  voldoen.	  	  
In	  de	  WPO	  artikel	  124	  lid	  7	  is	  vastgelegd	  dat	  voor	  de	  personele	  bekostiging	  geldt	  dat	  wanneer	  de	  
overdrachtsverplichting	  aan	  het	  sbao	  groter	  is	  dan	  de	  bekostiging	  op	  basis	  van	  de	  leerlingaantallen,	  
de	  besturen	  van	  de	  basisscholen	  de	  ontbrekende	  bekostiging	  moeten	  bijdragen.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  
de	  overdrachtsverplichting	  in	  verband	  met	  grensverkeer	  (WPO	  artikel	  125	  lid	  6),	  maar	  dan	  betalen	  
ook	  de	  besturen	  van	  de	  sbao’s	  mee.	  WPO	  artikel	  125b	  lid	  3	  tenslotte	  regelt	  dit	  voor	  de	  personele	  
ondersteuningsmiddelen	  bij	  groei	  van	  het	  SO,	  met	  dien	  verstande	  dat	  dan	  ook	  de	  SO	  scholen	  zelf	  
meebetalen.	  
	  
Verrekening	  
Het	  samenwerkingsverband	  zorgt	  voor	  de	  verrekening	  met	  de	  schoolbesturen,	  behalve	  bij	  de	  hier	  
verder	  niet	  besproken	  bekostiging	  voor	  het	  so,	  deze	  verhaalt	  duo	  op	  de	  betreffende	  schoolbesturen.	  	  
Hierbij	  gelden	  de	  volgende	  afspraken:	  

1. Bedragen	  worden	  toegerekend	  naar	  rato	  van	  het	  leerlingenaantal	  per	  schoolbestuur	  op	  de	  
laatste	  teldatum	  1	  oktober;	  

2. Verrekening	  vindt	  plaats	  door	  inhouding	  op	  de	  ondersteuningsmiddelen	  voor	  het	  volgende	  
schooljaar;	  

3. Als	  dat	  niet	  mogelijk	  is,	  dan	  vindt	  verrekening	  plaats	  d.m.v.	  facturering,	  waarbij	  geldt	  dat	  
schoolbesturen	  verplicht	  zijn	  deze	  binnen	  de	  wettelijke	  termijn	  te	  voldoen.	  

	  
Uitwerking	  	  
De	  wet	  geeft	  aan	  dat	  indien	  het	  samenwerkingsverband	  uit	  de	  haar	  ter	  beschikking	  gestelde	  
middelen	  bepaalde	  verplichtingen	  niet	  kan	  nakomen,	  de	  aangesloten	  schoolbesturen	  in	  het	  tekort	  
moeten	  voorzien.	  De	  manier	  waarop	  dat	  gebeurt	  moet	  in	  het	  Ondersteuningsplan	  worden	  
vastgelegd.	  De	  voorgestelde	  tekst	  voor	  het	  Ondersteuningsplan	  wordt	  hieronder	  weergegeven.	  
	  
De	  wettelijke	  verplichtingen	  om	  in	  tekorten	  te	  voorzien.	  
Het	  samenwerkingsverband	  kent	  vanuit	  de	  wet	  in	  de	  volgende	  gevallen	  een	  verantwoordelijkheid	  (in	  
de	  tabel	  aangegeven	  met	  een	  X	  of	  de	  opmerking	  ‘aanv.	  2%’),	  al	  dan	  niet	  met	  verantwoordelijkheden	  
voor	  de	  aangesloten	  scholen	  in	  het	  geval	  dat	  de	  middelen	  van	  het	  samenwerkingsverband	  niet	  
toereikend	  zijn.	  Indien	  die	  verplichting	  voor	  aangesloten	  scholen	  	  bestaat	  dan	  is	  in	  de	  tweede	  kolom	  
een	  verwijzing	  naar	  het	  wetsartikel	  opgenomen.	  	  
	   	  



 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   SO	   SBAO	  
1	  oktober	   Ondersteunings-‐

middelen	  
Personeel	   X	   art.	  125a	  wpo	   aanv.	  2%	   art.	  124	  wpo	  
Materieel	   X	   -‐	   aanv.	  2%	   -‐	  

1	  februari	  
(groei)	  

Basisbekostiging	   Personeel	   -‐	   -‐	   X	   art.	  124	  wpo	  
Materieel	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Ondersteunings-‐
middelen	  

Personeel	   X	   art.	  125b	  wpo	   X	   art.	  124	  wpo	  
Materieel	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Grensverkeer	  
tussen	  1	  okt	  
en	  1	  aug	  

Basisbekostiging	   Personeel	   	  
	  

n.v.t.	  

X	   art.	  125	  wpo	  
Materieel	   -‐	  /	  ?	   -‐	  

Grensverkeer	  
algemeen	  

Ondersteunings-‐
middelen	  

Personeel	   X	   art.	  125	  wpo	  
Materieel	   X	   -‐	  

	  
In	  de	  wettekst	  vallen	  verder	  nog	  de	  volgende	  zaken	  op:	  	  

• SO:	  ook	  SO	  scholen	  betalen	  mee	  (art	  125b	  lid	  3)	  
• Grensverkeer	  SBAO:	  ook	  SBAO	  betaalt	  mee	  (art	  125	  lid	  6)	  
• Overdracht	  door	  schoolbesturen	  heeft	  alleen	  betrekking	  op	  situaties	  waarin	  de	  personele	  

middelen	  van	  het	  samenwerkingsverband	  ontoereikend	  zijn;	  de	  materiële	  middelen	  van	  so	  of	  
sbo	  worden	  dus	  niet	  aangevuld	  bij	  een	  ontoereikend	  budget.	  

	  
	  
Voorgestelde	  tekst	  in	  Ondersteuningsplan	  
	  
Algemeen	  
Leerlingaantallen	  worden	  voor	  deze	  regeling	  vastgesteld	  op	  basis	  van	  de	  duo-‐telling	  van	  1	  oktober	  in	  
het	  voorafgaande	  schooljaar.	  Bedragen	  worden	  in	  het	  betreffende	  schooljaar	  betaald	  en	  voor	  zover	  
mogelijk	  verrekend	  met	  betalingen	  die	  het	  samenwerkingsverband	  aan	  de	  betreffende	  scholen	  doet.	  	  
	  
SO	  
Indien	  de	  zware	  personele	  ondersteuningsmiddelen	  die	  het	  samenwerkingsverband	  in	  een	  schooljaar	  
ontvangt	  niet	  toereikend	  zijn	  om	  in	  dat	  schooljaar	  de	  personele	  ondersteuningsmiddelen	  voor	  de	  
groei	  (1	  oktober	  –	  1	  februari)	  te	  betalen	  aan	  het	  SO	  dan	  geldt	  het	  volgende.	  Alle	  (S)BAO-‐scholen	  in	  
het	  samenwerkingsverband	  én	  alle	  so-‐scholen	  betalen	  aan	  het	  samenwerkingsverband	  een	  bedrag	  
per	  leerling	  van	  het	  samenwerkingsverband	  dat	  op	  hun	  school	  is	  ingeschreven.	  Het	  bedrag	  is	  
vastgesteld	  door	  het	  tekort	  te	  delen	  op	  het	  aantal	  leerlingen	  waarvoor	  betaald	  wordt.	  	  
Indien	  de	  zware	  personele	  ondersteuningsmiddelen	  niet	  toereikend	  zijn	  om	  de	  personele	  component	  
van	  de	  bekostiging	  voor	  de	  leerlingen	  in	  het	  SO	  te	  betalen	  dan	  houdt	  duo	  het	  meerdere	  in	  bij	  de	  
aangesloten	  schoolbesturen.	  
	   	  



 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
SBAO	  
Indien	  de	  lichte	  personele	  ondersteuningsmiddelen	  die	  het	  samenwerkingsverband	  in	  een	  schooljaar	  
ontvangt	  niet	  toereikend	  zijn	  om	  in	  dat	  schooljaar	  de	  personele	  basisbekostiging	  en	  –	  
ondersteuningsmiddelen	  voor	  het	  verschil	  tussen	  2%	  van	  de	  (s)bao	  leerlingen	  per	  1	  oktober	  
voorafgaand	  en	  het	  aantal	  sbao	  leerlingen	  op	  1	  februari	  voorafgaand	  aan	  het	  SBAO	  te	  betalen	  dan	  
geldt	  het	  volgende.	  Alle	  BAO-‐scholen	  in	  het	  samenwerkingsverband	  betalen	  een	  bedrag	  per	  leerling.	  
Het	  bedrag	  is	  vastgesteld	  door	  het	  tekort	  te	  delen	  op	  het	  aantal	  leerlingen	  waarvoor	  betaald	  wordt.	  
De	  personele	  basisbekostiging	  is	  het	  samenwerkingsverband	  overigens	  slechts	  verschuldigd	  over	  de	  
groei	  in	  leerlingaantal	  tussen	  1	  oktober	  en	  1	  februari.	  De	  basisbekostiging,	  gebaseerd	  op	  de	  1	  
oktober-‐telling,	  wordt	  door	  duo	  namelijk	  niet	  beperkt	  tot	  2%	  van	  het	  aantal	  (s)bao	  leerlingen.	  
	  
Grensverkeer	  
Indien	  de	  lichte	  personele	  ondersteuningsmiddelen	  die	  het	  samenwerkingsverband	  in	  een	  schooljaar	  
ontvangt	  niet	  toereikend	  zijn	  om	  in	  dat	  schooljaar	  het	  grensverkeer	  te	  betalen	  dan	  geldt	  het	  
volgende.	  Alle	  BAO-‐	  en	  SBAO-‐scholen	  in	  het	  samenwerkingsverband	  betalen	  een	  bedrag	  per	  leerling.	  
Het	  bedrag	  is	  vastgesteld	  door	  het	  tekort	  te	  delen	  op	  het	  aantal	  leerlingen	  waarvoor	  betaald	  wordt.	  
	  
	  
Bijlage	  
In	  de	  bijlage	  zijn	  de	  wetteksten	  uit	  de	  WPO	  opgenomen	  waar	  deze	  verplichting	  in	  algemene	  zin	  is	  
vastgelegd	  (art.	  18	  lid	  8)	  en	  die	  waarin	  de	  specifieke	  situaties	  rond	  materiële	  middelen	  (art.	  118),	  
sbao	  (art.	  124),	  grensverkeer	  (art.	  125),	  so	  (art.	  125a	  en	  b)	  en	  bekostiging	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  en	  de	  inhouding	  van	  middelen	  voor	  het	  so	  (art.	  132)	  zijn	  weergegeven.	  	   	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

Bijlage:	  artikelen	  Wet	  op	  het	  Primair	  Onderwijs	  

Blauwe	  teksten	  zijn	  ter	  informatie	  ingevoegd	  

De	  gearceerde	  delen	  zijn	  speciaal	  van	  belang	  voor	  dit	  voorstel.	  

Artikel	  18a.	  Samenwerkingsverbanden	  –	  lid	  8	  

8.	  Het	  ondersteuningsplan	  omvat	  in	  elk	  geval:	  

a.	  de	  wijze	  waarop	  wordt	  voldaan	  aan	  het	  tweede	  lid,	  tweede	  volzin,	  waaronder	  tevens	  zijn	  
begrepen	  de	  basisondersteunings-‐voorzieningen	  die	  op	  alle	  vestigingen	  van	  scholen	  in	  het	  
samenwerkingsverband	  aanwezig	  zijn,	  

b.	  de	  procedure	  en	  criteria	  voor	  de	  verdeling,	  besteding	  en	  toewijzing	  van	  
ondersteuningsmiddelen	  en	  ondersteuningsvoorzieningen	  aan	  de	  scholen,	  bedoeld	  in	  het	  
tweede	  lid,	  mede	  bezien	  in	  het	  perspectief	  van	  een	  meerjarenbegroting.	  

c.	  de	  procedure	  en	  criteria	  voor	  de	  plaatsing	  van	  leerlingen	  op	  speciale	  scholen	  voor	  
basisonderwijs	  in	  het	  samenwerkingsverband	  en	  op	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  en	  
speciaal	  en	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs,	  

d.	  de	  procedure	  en	  het	  beleid	  met	  betrekking	  tot	  de	  terugplaatsing	  of	  overplaatsing	  naar	  het	  
basisonderwijs	  van	  leerlingen	  van	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  en	  speciaal	  en	  voortgezet	  
speciaal	  onderwijs	  voor	  wie	  de	  periode	  waarop	  de	  toelaatbaarheidsverklaring,	  bedoeld	  in	  
artikel	  40,	  tiende	  lid,	  van	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra	  betrekking	  heeft,	  is	  verstreken,	  

e.	  de	  beoogde	  en	  bereikte	  kwalitatieve	  en	  kwantitatieve	  resultaten	  van	  het	  onderwijs	  aan	  
leerlingen	  die	  extra	  ondersteuning	  behoeven	  en	  de	  daarmee	  samenhangende	  bekostiging,	  

f.	  de	  wijze	  waarop	  aan	  de	  ouders	  informatie	  wordt	  verstrekt	  over	  de	  
ondersteuningsvoorzieningen	  en	  over	  de	  onafhankelijke	  ondersteuningsmogelijkheden	  voor	  
ouders,	  

g.	  =>	  sbo	  personeel	  aanvulling	  boven	  de	  2%	  (wanneer	  ontbreekt	  sbo’s	  bekostiging	  vanwege	  de	  
2%;	  wanneer	  is	  sprake	  van	  groei)	  
de	  wijze	  waarop	  wordt	  bepaald	  of	  de	  situaties,	  bedoeld	  in	  de	  artikelen	  118,	  vierde	  lid,	  en	  124,	  
zich	  voordoen,	  waaronder	  de	  vaststelling	  van	  de	  in	  artikel	  124,	  eerste	  en	  tweede	  lid,	  bedoelde	  
peildatum,	  die	  is	  gelegen	  in	  de	  periode	  van	  2	  oktober	  tot	  en	  met	  31	  juli	  daaropvolgend,	  

h.	  =>	  sbo	  personeel	  aanvulling	  boven	  de	  2%,grensverkeer,	  onvoldoende	  bekostiging	  
de	  wijze	  waarop	  wordt	  vastgesteld	  wat	  het	  aandeel	  van	  de	  onderscheiden	  scholen	  is	  in	  de	  
overdracht	  van	  de	  bekostiging	  voor	  materiële	  instandhouding	  in	  een	  situatie	  als	  bedoeld	  in	  
artikel	  124,	  zevende	  lid,	  of	  artikel	  125,	  zesde	  lid,	  

	   	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

i.	  =>	  so	  personeel	  groeiregeling	  (wanneer	  is	  sprake	  van	  groei)	  
de	  wijze	  waarop	  wordt	  bepaald	  of	  de	  situaties,	  bedoeld	  in	  artikel	  125b	  zich	  voordoen,	  
waaronder	  de	  vaststelling	  van	  de	  in	  artikel	  125b,	  eerste	  lid,	  bedoelde	  peildatum,	  die	  is	  gelegen	  
in	  de	  periode	  van	  2	  oktober	  tot	  en	  met	  31	  juli	  daaropvolgend,	  en	  

j.	  =>	  so	  personeel	  groeiregeling,	  onvoldoende	  bekostiging	  
de	  wijze	  waarop	  wordt	  vastgesteld	  wat	  het	  aandeel	  van	  de	  onderscheiden	  scholen,	  bedoeld	  in	  
het	  tweede	  lid,	  is	  in	  de	  overdracht	  van	  de	  bekostiging	  personeelskosten	  in	  een	  situatie	  als	  
bedoeld	  in	  artikel	  125b,	  derde	  lid.	  

	  

Artikel	  118.	  Bekostiging	  samenwerkingsverband	  materiële	  instandhouding	  

ð Materiële	  ondersteuningsmiddelen	  voor	  leerlingaantal	  sbo	  >	  2%;	  overdracht	  so	  	  
1. Aan	  het	  samenwerkingsverband	  wordt	  bekostiging	  toegekend	  voor	  materiële	  instandhouding	  die	  

samenhangt	  met	  de	  inrichting	  van	  de	  ondersteuningsstructuur.	  
	  

2. De	  in	  het	  eerste	  lid	  bedoelde	  bekostiging	  is	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  op	  de	  vestigingen	  
van	  de	  basisscholen	  in	  het	  samenwerkingsverband	  op	  1	  oktober	  van	  het	  jaar	  voorafgaand	  aan	  het	  
jaar	  waarover	  de	  bekostiging	  plaatsvindt.	  

	  

3. De	  bekostiging,	  bedoeld	  in	  het	  eerste	  lid,	  wordt	  jaarlijks	  vastgesteld	  bij	  ministeriële	  regeling.	  Deze	  
ministeriële	  regeling	  wordt	  tezamen	  met	  de	  ministeriële	  regelingen,	  bedoeld	  in	  artikel	  113,	  
zevende	  lid,	  binnen	  4	  weken	  na	  de	  vaststelling	  bekendgemaakt	  in	  de	  Staatscourant,	  onder	  
gelijktijdige	  overlegging	  aan	  de	  Tweede	  Kamer	  der	  Staten-‐Generaal.	  Artikel	  113,	  zevende	  lid,	  
tweede	  volzin,	  is	  van	  overeenkomstige	  toepassing.	  

	  

4. Indien	  op	  1	  oktober	  het	  aantal	  leerlingen	  van	  de	  gezamenlijke	  speciale	  scholen	  voor	  
basisonderwijs	  in	  een	  samenwerkingsverband	  meer	  bedraagt	  dan	  2%	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  op	  
de	  vestigingen	  van	  de	  scholen	  in	  het	  samenwerkingsverband,	  draagt	  het	  samenwerkingsverband	  
voor	  elke	  leerling	  van	  een	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs	  boven	  voornoemde	  2%	  het	  in	  
artikel	  115	  bedoelde	  bedrag	  over	  aan	  de	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs.	  

	  

5. In	  het	  ondersteuningsplan	  wordt	  vastgelegd	  welk	  deel	  van	  de	  bekostiging	  voor	  de	  materiële	  
instandhouding	  die	  samenhangt	  met	  de	  inrichting	  van	  de	  ondersteuningsstructuur	  voor	  zover	  na	  
toepassing	  van	  het	  vierde	  lid	  en	  artikel	  118a	  die	  bekostiging	  nog	  resteert,	  op	  welke	  basisschool	  in	  
het	  samenwerkingsverband	  wordt	  ingezet.	  

	  

6. Bij	  de	  berekening	  op	  grond	  van	  het	  vierde	  lid	  wordt	  2%	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  op	  de	  
vestigingen	  van	  de	  scholen	  in	  het	  samenwerkingsverband	  rekenkundig	  afgerond	  op	  een	  geheel	  
getal.	  



 

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
7. De	  overdracht	  op	  grond	  van	  het	  vierde	  lid	  door	  het	  samenwerkingsverband	  heeft	  betrekking	  op	  

het	  kalenderjaar	  dat	  volgt	  op	  de	  in	  het	  vierde	  lid	  bedoelde	  teldatum	  en	  vindt	  ten	  hoogste	  plaats	  
voor	  de	  aan	  het	  samenwerkingsverband	  op	  grond	  van	  het	  eerste	  lid	  toegekende	  bekostiging	  van	  
de	  materiële	  instandhouding	  die	  samenhangt	  met	  de	  ondersteuningsstructuur.	  

	  
8. Aan	  het	  samenwerkingsverband	  wordt	  bekostiging	  voor	  materiële	  instandhouding	  toegekend	  in	  

aanvulling	  op	  de	  in	  het	  eerste	  lid	  bedoelde	  bekostiging.	  	  
	  

9. De	  in	  het	  achtste	  lid	  bedoelde	  bekostiging	  bestaat	  uit	  een	  bij	  ministeriële	  regeling	  vast	  te	  stellen	  
bedrag	  per	  leerling	  voor	  het	  aantal	  leerlingen	  op	  de	  vestigingen	  van	  de	  scholen	  in	  het	  
samenwerkingsverband	  op	  1	  oktober	  van	  het	  jaar	  voorafgaand	  aan	  het	  jaar	  waarover	  de	  
bekostiging	  plaatsvindt.	  

	  
10. Voor	  elke	  leerling	  die	  op	  1	  oktober	  van	  het	  jaar	  voorafgaand	  aan	  het	  jaar	  waarover	  de	  bekostiging	  

plaatsvindt,	  was	  ingeschreven	  op	  een	  school	  voor	  speciaal	  onderwijs	  of	  speciaal	  en	  voortgezet	  
speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra,	  voor	  
zover	  het	  betreft	  het	  daaraan	  verzorgde	  speciaal	  onderwijs	  wordt	  een	  bedrag	  in	  mindering	  
gebracht	  op	  de	  in	  het	  achtste	  lid	  bedoelde	  bekostiging	  van	  het	  samenwerkingsverband	  dat	  de	  
leerling	  op	  grond	  van	  artikel	  40,	  tiende	  lid,	  van	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra	  toelaatbaar	  heeft	  
verklaard	  tot	  het	  speciaal	  onderwijs.	  Het	  in	  de	  eerste	  volzin	  bedoelde	  bedrag	  is	  afhankelijk	  van	  de	  
in	  de	  toelaatbaarheidsverklaring	  opgenomen	  ondersteuningsbehoefte	  van	  de	  leerling	  en	  komt	  
overeen	  met	  één	  van	  de	  normbedragen	  die	  bij	  ministeriële	  regeling	  worden	  vastgesteld.	  

	  
11. Het	  tiende	  lid	  is	  van	  overeenkomstige	  toepassing	  op	  leerlingen	  opgenomen	  in	  residentiële	  

instellingen	  aan	  wie	  op	  1	  oktober	  van	  het	  jaar	  voorafgaand	  aan	  het	  jaar	  waarover	  de	  bekostiging	  
plaatsvindt	  onderwijs	  werd	  gegeven	  op	  basis	  van	  een	  samenwerkingsovereenkomst	  als	  bedoeld	  in	  
artikel	  71c,	  tweede	  lid,	  van	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra,	  met	  dien	  verstande	  dat	  het	  
normbedrag,	  bedoeld	  in	  artikel	  117,	  zevende	  lid,	  van	  die	  wet	  in	  mindering	  wordt	  gebracht	  op	  de	  
bekostiging	  van:	  
a. het	  samenwerkingsverband	  waartoe	  de	  school	  of	  school	  voor	  speciaal	  onderwijs	  of	  speciaal	  

en	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  
expertisecentra,	  waar	  de	  leerling	  onmiddellijk	  voorafgaand	  aan	  de	  opname	  in	  de	  residentiële	  
instelling	  was	  ingeschreven,	  behoort,	  of	  	  

b. het	  samenwerkingsverband	  in	  het	  gebied	  waarvan	  de	  leerling	  woonachtig	  is,	  indien	  de	  
leerling	  onmiddellijk	  voorafgaand	  aan	  de	  opname	  in	  de	  residentiële	  instelling	  niet	  was	  
ingeschreven	  op	  een	  school	  of	  school	  voor	  speciaal	  onderwijs	  of	  speciaal	  en	  voortgezet	  
speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra.	  

	  

	   	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

Artikel	  124.	  Overdracht	  van	  bekostiging	  personeelskosten	  aan	  speciale	  scholen	  voor	  
basisonderwijs	  

ð Personele	  middelen:	  groeiregeling	  SBO	  personeel.	  Lid	  	  1:	  groei,	  basisbekostiging,	  lid	  2:	  groei	  
t.o.v.	  2%,	  ondersteuningsbekostiging	  

1. Indien	  op	  de	  overeenkomstig	  artikel	  18a,	  achtste	  lid,	  onderdeel	  g,	  vastgestelde	  peildatum	  het	  
aantal	  leerlingen	  van	  de	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs	  in	  een	  samenwerkingsverband	  
meer	  bedraagt	  dan	  het	  aantal	  leerlingen	  van	  die	  scholen	  op	  1	  oktober	  daaraan	  voorafgaand,	  
draagt	  het	  samenwerkingsverband	  voor	  het	  verschil	  per	  leerling	  een	  bij	  ministeriële	  regeling	  vast	  
te	  stellen	  bedrag	  over	  aan	  de	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs,	  welk	  bedrag	  wordt	  verhoogd	  
met	  een	  bedrag	  dat	  wordt	  vermenigvuldigd	  met	  de	  geraamde	  landelijk	  gewogen	  gemiddelde	  
leeftijd	  van	  leraren	  van	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs.	  

	  

2. Indien	  op	  de	  overeenkomstig	  artikel	  18a,	  achtste	  lid,	  onderdeel	  g,	  vastgestelde	  peildatum	  het	  
aantal	  leerlingen	  van	  de	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs	  in	  een	  samenwerkingsverband	  meer	  
bedraagt	  dan	  2%	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  op	  de	  vestigingen	  van	  de	  scholen	  in	  het	  
samenwerkingsverband	  op	  1	  oktober	  daaraan	  voorafgaand,	  draagt	  het	  samenwerkingsverband	  
voor	  elke	  leerling	  van	  een	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs	  boven	  voornoemde	  2%	  per	  leerling	  
een	  bij	  ministeriële	  regeling	  vast	  te	  stellen	  bedrag	  over	  aan	  de	  speciale	  scholen	  voor	  
basisonderwijs,	  welk	  bedrag	  wordt	  verhoogd	  met	  een	  bedrag	  dat	  afhankelijk	  is	  van	  de	  geraamde	  
landelijk	  gewogen	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  leraren	  van	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs.	  

	  

3. Bij	  de	  vaststelling	  ingevolge	  het	  eerste	  en	  tweede	  lid	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  van	  de	  speciale	  
scholen	  voor	  basisonderwijs	  in	  een	  samenwerkingsverband	  op	  de	  overeenkomstig	  artikel	  18a,	  
achtste	  lid,	  onderdeel	  g,	  vastgestelde	  peildatum,	  worden	  leerlingen	  voor	  wie	  op	  grond	  van	  artikel	  
125	  al	  een	  overdracht	  plaatsvindt	  vanuit	  een	  ander	  samenwerkingsverband	  buiten	  beschouwing	  
gelaten.	  De	  uitkomst	  van	  de	  berekening	  van	  2%	  van	  het	  aantal	  leerlingen	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  op	  grond	  van	  het	  tweede	  lid	  wordt	  rekenkundig	  afgerond	  op	  een	  geheel	  
getal.	  

	  

4. [Vervallen.]	  	  
	  

5. De	  overdracht	  op	  grond	  van	  het	  eerste	  en	  tweede	  lid	  heeft	  betrekking	  op	  het	  schooljaar	  dat	  volgt	  
op	  de	  in	  het	  eerste	  onderscheidenlijk	  tweede	  lid	  bedoelde	  peildatum.	  

	  

6. [Vervallen.]	  	  
	   	  



 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

7. Indien	  de	  in	  artikel	  132,	  eerste	  lid,	  bedoelde	  bekostiging	  (personele	  middelen	  lichte	  
ondersteuning;	  zie	  hierna)	  niet	  voldoende	  is	  om	  daaruit	  de	  verplichtingen,	  bedoeld	  in	  dit	  artikel	  
na	  te	  komen,	  dragen	  de	  bevoegde	  gezagsorganen	  van	  de	  gezamenlijke	  basisscholen	  in	  het	  
samenwerkingsverband	  de	  ontbrekende	  bekostiging	  over	  aan	  het	  samenwerkingsverband.	  Het	  
aandeel	  van	  de	  onderscheiden	  basisscholen	  in	  de	  overdrachtsverplichting,	  bedoeld	  in	  de	  eerste	  
volzin,	  wordt	  bepaald	  overeenkomstig	  de	  regeling	  die	  daarvoor	  op	  grond	  van	  artikel	  18a,	  achtste	  
lid,	  onderdeel	  h,	  in	  het	  ondersteuningsplan	  van	  het	  samenwerkingsverband	  is	  opgenomen.	  

	  

8. Het	  bedrag	  per	  leerling,	  bedoeld	  in	  het	  eerste	  en	  het	  tweede	  lid,	  en	  het	  vermenigvuldigingsbedrag	  
van	  de	  verhoging,	  bedoeld	  in	  het	  eerste	  en	  het	  tweede	  lid,	  zijn	  de	  uitkomst	  van	  een	  bij	  algemene	  
maatregel	  van	  bestuur	  vast	  te	  stellen	  hoeveelheid	  formatie	  per	  leerling,	  vermenigvuldigd	  met	  een	  
bedrag.	  Bij	  de	  vaststelling	  van	  de	  bedragen	  wordt	  in	  ieder	  geval	  rekening	  gehouden	  met	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  geraamde	  landelijk	  gewogen	  gemiddelde	  leeftijd	  en	  de	  genormeerde	  
gemiddelde	  personeelslast	  van	  leraren	  van	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs.	  

	  
9. In	  afwijking	  van	  het	  eerste	  en	  het	  tweede	  lid	  kan	  het	  samenwerkingsverband	  besluiten	  dat	  in	  

plaats	  van	  met	  de	  landelijk	  gewogen	  leeftijd,	  wordt	  vermenigvuldigd	  met	  de	  gewogen	  gemiddelde	  
leeftijd	  van	  de	  leraren	  van	  de	  desbetreffende	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs.	  

	  

Artikel	  125.	  Overdracht	  van	  bekostiging	  personeelskosten	  bij	  overgang	  leerling	  naar	  ander	  
samenwerkingsverband	  

ð Personele	  middelen;	  Grensverkeer	  SBO	  
1. Het	  samenwerkingsverband	  draagt	  per	  leerling	  een	  bij	  ministeriële	  regeling	  vast	  te	  stellen	  bedrag	  

over	  aan	  de	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs,	  welk	  bedrag	  wordt	  verhoogd	  met	  een	  bedrag	  
dat	  wordt	  vermenigvuldigd	  met	  de	  geraamde	  landelijk	  gewogen	  gemiddelde	  leeftijd	  van	  leraren	  
van	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs	  indien	  	  
a. de	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs	  een	  leerling	  toelaat	  van	  een	  basisschool	  in	  het	  

desbetreffende	  samenwerkingsverband,	  
b. de	  speciale	  school	  geen	  deel	  uitmaakt	  van	  het	  desbetreffende	  samenwerkingsverband,	  en	  
c. het	  samenwerkingsverband	  heeft	  bepaald	  dat	  de	  leerling	  op	  het	  onderwijs	  van	  een	  speciale	  

school	  voor	  basisonderwijs	  is	  aangewezen.	  	  
	  

2. Het	  bedrag	  per	  leerling,	  bedoeld	  in	  het	  eerste	  lid,	  en	  het	  vermenigvuldigingsbedrag	  van	  de	  
verhoging,	  bedoeld	  in	  het	  eerste	  lid,	  zijn	  de	  uitkomst	  van	  een	  bij	  algemene	  maatregel	  van	  bestuur	  
vast	  te	  stellen	  hoeveelheid	  formatie	  per	  leerling	  vermenigvuldigd	  met	  een	  bedrag.	  Bij	  de	  
vaststelling	  van	  de	  bedragen	  wordt	  in	  ieder	  geval	  rekening	  gehouden	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  
geraamde	  landelijk	  gewogen	  gemiddelde	  leeftijd	  en	  de	  genormeerde	  gemiddelde	  personeelslast	  
van	  leraren	  van	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs.	  In	  de	  algemene	  maatregel	  van	  bestuur,	  
bedoeld	  in	  de	  vorige	  volzin,	  kan	  voor	  de	  verschillende	  schooljaren	  en	  afhankelijk	  van	  het	  moment	  
van	  de	  toelating	  tot	  de	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs	  een	  verschillende	  hoeveelheid	  
formatie	  worden	  vastgesteld.	  

	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

3. De	  in	  het	  eerste	  lid	  bedoelde	  overdracht	  vindt	  voor	  het	  eerst	  plaats	  voor	  het	  schooljaar	  volgend	  
op	  het	  schooljaar	  van	  de	  toelating	  tot	  de	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs.	  

	  

4. De	  in	  het	  eerste	  lid	  bedoelde	  overdracht	  vindt	  niet	  plaats	  als	  de	  toelating	  plaatsvindt	  binnen	  6	  
maanden	  voor	  of	  na	  een	  verhuizing	  van	  de	  ouders	  van	  een	  woning	  buiten	  het	  gebied	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  van	  de	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs	  naar	  een	  woning	  binnen	  dat	  
gebied.	  

	  

5. De	  overdracht,	  bedoeld	  in	  het	  eerste	  lid,	  eindigt	  met	  ingang	  van	  het	  schooljaar	  dat	  volgt	  op	  het	  
schooljaar	  waarin	  de	  leerling	  de	  speciale	  school	  voor	  basisonderwijs	  verlaat.	  

	  

6. Artikel	  124,	  zevende	  lid,	  is	  van	  overeenkomstige	  toepassing	  op	  de	  overdrachtsverplichting,	  
bedoeld	  in	  het	  eerste	  lid,	  met	  dien	  verstande	  dat	  ook	  speciale	  scholen	  voor	  basisonderwijs	  een	  
aandeel	  kunnen	  hebben	  in	  de	  overdrachtsverplichting.	  

	  

Artikel	  125a.	  Vermindering	  bekostiging	  personeelskosten	  bij	  uitputting	  personeelsbekostiging	  
samenwerkingsverband	  

Indien	  het	  totaal	  van	  de	  bedragen,	  bedoeld	  in	  artikel	  132,	  vierde	  lid,	  eerste	  volzin,	  en	  vijfde	  lid,	  de	  
personeelsbekostiging	  van	  het	  samenwerkingsverband,	  bedoeld	  in	  artikel	  132,	  tweede	  lid,	  
overschrijdt,	  wordt	  het	  bedrag	  waarmee	  die	  bekostiging	  wordt	  overschreden	  door	  Onze	  minister	  in	  
mindering	  gebracht	  op	  de	  personele	  bekostiging	  van	  alle	  scholen	  en	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  
en	  speciaal	  en	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  
expertisecentra,	  waarvan	  één	  of	  meer	  vestigingen	  zijn	  gelegen	  in	  het	  gebied	  van	  het	  
samenwerkingsverband.	  Het	  bedrag	  dat	  in	  mindering	  wordt	  gebracht	  wordt	  per	  school	  dan	  wel	  
school	  voor	  speciaal	  onderwijs	  of	  speciaal	  en	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  
4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra,	  voor	  zover	  het	  betreft	  het	  daaraan	  verzorgde	  speciaal	  
onderwijs,	  bepaald	  op	  basis	  van	  het	  leerlingenaantal	  van	  de	  desbetreffende	  vestiging	  of	  vestigingen	  
in	  het	  samenwerkingsverband.	   	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

Artikel	  125b.	  Overdracht	  van	  bekostiging	  personeelskosten	  aan	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  en	  
scholen	  voor	  speciaal	  en	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  

ð Groeiregeling	  SO,	  personele	  middelen	  
1. Indien	  op	  de	  overeenkomstig	  artikel	  18a,	  achtste	  lid,	  onderdeel	  i,	  vastgestelde	  peildatum	  het	  

aantal	  leerlingen	  dat	  door	  het	  samenwerkingsverband	  toelaatbaar	  is	  verklaard	  tot	  het	  speciaal	  
onderwijs	  en	  is	  ingeschreven	  op	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  en	  speciaal	  en	  voortgezet	  
speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra	  meer	  
bedraagt	  dan	  op	  1	  oktober	  daaraan	  voorafgaand,	  draagt	  het	  samenwerkingsverband	  voor	  het	  
verschil	  per	  leerling	  een	  bedrag	  over	  aan	  de	  school	  waar	  de	  leerling	  is	  ingeschreven.	  Het	  in	  de	  
eerste	  volzin	  bedoelde	  bedrag	  is	  afhankelijk	  van	  de	  in	  de	  toelaatbaarheidsverklaring	  opgenomen	  
ondersteuningsbehoefte	  van	  de	  leerling	  en	  komt	  overeen	  met	  één	  van	  de	  normbedragen	  die	  bij	  
ministeriële	  regeling	  worden	  vastgesteld.	  
	  

2. De	  overdracht	  op	  grond	  van	  het	  eerste	  lid	  heeft	  betrekking	  op	  het	  schooljaar	  dat	  volgt	  op	  de	  in	  
het	  eerste	  lid	  bedoelde	  peildatum.	  

	  
3. Indien	  de	  in	  artikel	  132,	  tweede	  lid,	  bedoelde	  bekostiging	  (personele	  middelen	  zware	  	  

ondersteuning;	  zie	  hierna)	  niet	  voldoende	  is	  om	  daaruit	  de	  verplichtingen,	  bedoeld	  in	  dit	  artikel	  
na	  te	  komen,	  dragen	  alle	  scholen	  en	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  en	  speciaal	  en	  voortgezet	  
speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra,	  waarvan	  
één	  of	  meer	  vestigingen	  zijn	  gelegen	  in	  het	  gebied	  van	  het	  samenwerkingsverband,	  de	  
ontbrekende	  bekostiging	  over	  aan	  het	  samenwerkingsverband.	  Het	  aandeel	  van	  de	  
onderscheiden	  scholen	  en	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  en	  speciaal	  en	  voortgezet	  speciaal	  
onderwijs,	  bedoeld	  in	  de	  eerste	  volzin,	  wordt	  bepaald	  overeenkomstig	  de	  regeling	  die	  daarvoor	  
op	  grond	  van	  artikel	  18a,	  achtste	  lid,	  onderdeel	  j,	  in	  het	  ondersteuningsplan	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  is	  opgenomen.	  

	  

Artikel	  132.	  Grondslag	  bekostiging	  personeel	  samenwerkingsverband	  
	  

ð Bekostiging	  swv,	  lichte	  middelen	  (lid	  1)	  en	  zware	  middelen	  (lid	  2,	  3);	  inhouding	  voor	  so	  (lid	  
4	  en	  5)	  

	  
1.	  Aan	  het	  samenwerkingsverband	  wordt	  personeelsbekostiging	  toegekend	  voor	  
ondersteuningsvoorzieningen.	  De	  grondslag	  voor	  de	  berekening	  van	  de	  personeelsbekostiging	  voor	  
ondersteuningsvoorzieningen	  is	  een	  bij	  ministeriële	  regeling	  vast	  te	  stellen	  bedrag	  per	  leerling	  van	  de	  
vestigingen	  van	  basisscholen	  in	  het	  samenwerkingsverband.	  
	  
2.	  Aan	  het	  samenwerkingsverband	  wordt	  personeelsbekostiging	  toegekend	  in	  aanvulling	  op	  de	  in	  het	  
eerste	  lid	  bedoelde	  bekostiging.	  
	  

4. De	  in	  het	  tweede	  lid	  bedoelde	  bekostiging	  bestaat	  uit	  een	  bij	  ministeriële	  regeling	  vast	  te	  
stellen	  bedrag	  per	  leerling	  voor	  het	  aantal	  leerlingen	  op	  vestigingen	  van	  scholen	  in	  het	  
samenwerkingsverband	  op	  1	  oktober	  van	  het	  jaar	  voorafgaand	  aan	  het	  jaar	  waarover	  de	  
bekostiging	  plaatsvindt.	  	  



 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.	  Voor	  elke	  leerling	  die	  op	  1	  oktober	  van	  het	  jaar	  voorafgaand	  aan	  het	  jaar	  waarover	  de	  bekostiging	  
plaatsvindt	  was	  ingeschreven	  op	  een	  school	  voor	  speciaal	  onderwijs	  of	  speciaal	  en	  voortgezet	  
speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra,	  wordt	  een	  
bedrag	  in	  mindering	  gebracht	  op	  de	  in	  het	  tweede	  lid	  bedoelde	  bekostiging	  van	  het	  
samenwerkingsverband	  dat	  de	  leerling	  op	  grond	  van	  artikel	  40,	  tiende	  lid,	  van	  de	  Wet	  op	  de	  
expertisecentra	  toelaatbaar	  heeft	  verklaard	  tot	  het	  speciaal	  onderwijs.	  Het	  in	  de	  eerste	  volzin	  
bedoelde	  bedrag	  is	  afhankelijk	  van	  de	  in	  de	  toelaatbaarheidsverklaring	  opgenomen	  
ondersteuningsbehoefte	  van	  de	  leerling	  en	  komt	  overeen	  met	  één	  van	  de	  normbedragen	  die	  bij	  
ministeriële	  regeling	  worden	  vastgesteld.	  	  
	  
5.	  Het	  vierde	  lid	  is	  van	  overeenkomstige	  toepassing	  op	  leerlingen	  opgenomen	  in	  residentiële	  
instellingen	  aan	  wie	  op	  1	  oktober	  van	  het	  jaar	  voorafgaand	  aan	  het	  jaar	  waarover	  de	  bekostiging	  
plaatsvindt	  onderwijs	  werd	  gegeven	  op	  basis	  van	  een	  samenwerkingsovereenkomst	  als	  bedoeld	  in	  
artikel	  71c,	  tweede	  lid,	  van	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra,	  met	  dien	  verstande	  dat	  het	  normbedrag,	  
bedoeld	  in	  artikel	  117,	  zevende	  lid,	  van	  die	  wet	  in	  mindering	  wordt	  gebracht	  op	  de	  bekostiging	  van:	  

a.	  het	  samenwerkingsverband	  waartoe	  de	  school	  of	  school	  voor	  speciaal	  onderwijs	  of	  speciaal	  en	  
voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  
expertisecentra,	  waar	  de	  leerling	  onmiddellijk	  voorafgaand	  aan	  de	  opname	  in	  de	  residentiële	  
instelling	  was	  ingeschreven,	  behoort,	  of	  	  
b.	  het	  samenwerkingsverband	  in	  het	  gebied	  waarvan	  de	  leerling	  woonachtig	  is,	  indien	  de	  leerling	  
onmiddellijk	  voorafgaand	  aan	  de	  opname	  in	  de	  residentiële	  instelling	  niet	  was	  ingeschreven	  op	  
een	  school	  of	  school	  voor	  speciaal	  onderwijs	  of	  speciaal	  en	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  
behorend	  tot	  cluster	  3	  en	  4,	  bedoeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  expertisecentra.	  	  

	  
6.	  De	  bedragen,	  bedoeld	  in	  het	  eerste	  en	  derde	  lid,	  zijn	  de	  uitkomst	  van	  een	  bij	  algemene	  maatregel	  
van	  bestuur	  vast	  te	  stellen	  hoeveelheid	  formatie	  per	  leerling,	  vermenigvuldigd	  met	  een	  bedrag.	  Bij	  de	  
vaststelling	  van	  de	  bedragen,	  bedoeld	  in	  het	  eerste	  lid,	  wordt	  in	  ieder	  geval	  rekening	  gehouden	  met	  
de	  ontwikkeling	  van	  de	  genormeerde	  gemiddelde	  personeelslast	  van	  de	  leraren	  van	  speciale	  scholen	  
voor	  basisonderwijs.	  Bij	  de	  bedragen,	  bedoeld	  in	  het	  derde	  lid,	  wordt	  in	  ieder	  geval	  rekening	  
gehouden	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  genormeerde	  gemiddelde	  personeelslast	  van	  de	  leraren	  van	  
de	  scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs,	  de	  scholen	  voor	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  en	  de	  scholen	  
voor	  speciaal	  en	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs.	  
	  


