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Samenvatting 
 
De omzetting van de personele bekostiging van de scholen voor primair onderwijs had als 
vertrekpunt de bestaande formatieformules. Die formules gaven in feite een bepaalde 
hoeveelheid formatie per leerling.  
 
Voor de omzetting is een aantal uitgangspunten gekozen teneinde tot zo gering mogelijke 
herverdeeleffecten te komen. Dat betrof:  
- zoveel mogelijk behouden van de huidige indicatoren voor de bekostiging 
- beperken tot de functie(s) die er per onderwijssoort toe doen 
- onderbouwde bekostiging in de formatietoekenning 
- in de bekostiging rekening houden met de leeftijd van de leraren 
- budgettair neutrale omzetting 
 
De hoeveelheid formatie is omgerekend naar een bedrag per leerling op basis van de 
gemiddelde personeelslast die voor die betreffende schoolsoort geldt, naast een vloer in de 
bekostiging. Het bedrag per leerling is onderverdeeld in een vast bedrag plus in principe een 
leeftijdsafhankelijk bedrag. 
 
De uitkomst van de omzetting van de formatietoekenning in fre’s naar de toekenning in geld 
heeft geleid tot de volgende formules. 
 
WSNS 
De bekostiging van (de CD van) het samenwerkingsverband omvat de gezamenlijke 
zorgformatie van de basisscholen. Deze bedraagt een vast bedrag per leerling basisschool 
en is voor 2006-2007 het bedrag van € 131,58. 
Voor de overdracht gelden de volgende formules: 
 
 vast X GGL  GPL waarde
Basisformatie  €   1.073,39  €    34,76   €    2.509,51 
Zorgformatie  €   1.534,10  €    49,68   €    3.586,61 
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1. Inleiding 
 
Een bestuur ontvangt nu één budget in geld voor de gehele exploitatie van de scholen die 
onder dat bestuur vallen, met daarbij de gegevens van hetgeen per school wordt ontvangen.  
Invoering van lumpsum in het primair onderwijs verandert de berekening van het budget voor 
de materiële exploitatie en het budget voor personeelsbeleid niet. Deze budgetten worden 
als voorheen berekend en toegekend. De afzonderlijke budgetten worden nog wel 
afzonderlijk berekend, maar in feite als één budget toegekend.  
De grote verandering is dat nu het formatiebudget in geld in plaats van in 
formatierekeneenheden (fre’s) wordt uitgekeerd en dat besturen en scholen vrijer zijn in de 
besteding van de verschillende budgetten, omdat de oormerking vrijwel volledig vervalt.  
De oormerking geldt wel voor de zorgmiddelen voor het samenwerkingsverband.  
De verantwoording daarvan vindt plaats op basis van het zorgplan en de daarbij behorende 
begroting en jaarrekening. 
 
Het samenwerkingsverband ontvangt de gezamenlijke zorgformatie van de basisscholen en 
heeft formeel geen zelfstandige reguliere bekostiging. 
 
Onder de personele bekostiging wordt het formatiebudget verstaan dat  voorheen in 
formatierekeneenheden (fre’s) en nu in geld wordt toegekend. 
De grondslag voor de toekenning van fre’s werd gevormd door een genormeerde 
hoeveelheid formatie per leerling. Die hoeveelheid formatie vormt nu de basis voor de 
toekenning van het formatiebudget in geld. 
 
Om te komen tot een zo eenvoudig mogelijke formule is gekozen voor een aantal 
uitgangspunten voor de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs1.  
1. De indicatoren die de omvang van de formatie in fre’s bepalen, bepalen ook de omvang 

van de formatie bij de lumpsumberekening. Dit uitgangspunt is gekozen om de 
herverdeeleffecten te beperken. 

2. De opbouw van de formatie in verschillende functies is beperkt tot alleen die functies die 
er hoofdzakelijk toe doen. De normering van de hoeveelheid formatie is uitgedrukt in de 
meest bepalende functie van de betreffende schoolsoort, of bepalende functies van een 
schoolsoort. Daardoor is ook de sturende werking vervallen, die uit kan gaan van een 
opbouw waarin de normen voor de verschillende functies en functiecategorieën overeind 
zouden blijven.  

3. Er is sprake van onderbouwde bekostiging. De personele bekostiging is gebaseerd op 
een formatieomvang die gegeven het aantal leerlingen toereikend wordt geacht voor een 
school in normale omstandigheden.  

4. Daarnaast is rekening gehouden met de leeftijd van de leraren. Deze aanpassing is tot 
stand gekomen door de zogenaamde leeftijdsafhankelijke toekenning. 

5. De overgang op lumpsum is budgettair neutraal op landelijk niveau.  
 
De essentie van de bekostiging is nu in de volgende formule uit te drukken: 
 
Formatiebudget = vast bedrag + bedrag per leerling x aantal leerlingen 
 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende ‘soorten’ leerlingen met verschillende 
bedragen per leerling, maar de essentie is een lineaire bekostiging per leerling. In het bedrag 
per leerling is ook de leeftijdsafhankelijkheid verwerkt. In het vaste bedrag per school zit de 

                                                 
1 Niet alle onderdelen van het stelsel zijn in de wet (WPO en WEC) verwerkt, maar deels in algemene 
maatregelen van bestuur, zoals voorheen het formatiebesluit en het bekostigingsbesluit. Nu is alleen 
nog sprake van een bekostigingsbesluit WPO, resp. WEC, waarin ook de formatieve middelen 
integraal zijn opgenomen. 
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directietoeslag in verband met de hogere salariëring, plus, in voorkomende gevallen, 
specifieke toeslagen. 
 
In deze publicatie zijn de bedragen die van toepassing zijn voor het schooljaar 2006-2007, 
zoals vastgesteld in de Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006-2007 van juli 
2006, in de samenvatting en in de bijlage van deze publicatie opgenomen.  
 
In de tekst van deze publicatie wordt bij de voorbeelden gewerkt met ronde bedragen (de 
GPL basisschool is € 51.000, de GPL SBO is € 55.300) en met een landelijke GGL van 
40,00 jaar basisschool resp. 41,00 jaar SBO voor het schooljaar T/T+1.  
Dit om te voorkomen dat elke wijziging van de GPL en GGL moet leiden tot het opnieuw 
berekenen van alle voorbeelden.  
 
Aanpassing van de landelijke bedragen leidt nu slechts tot het aanpassen van de 
samenvatting en de bijlage van deze publicatie.  
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2 Samenwerkingsverband WSNS 
 
In de beschrijving van de lumpsumbekostiging van de SBO is in feite al aangegeven hoe de 
lumpsumbekostiging van het samenwerkingsverband berekend moet worden. In paragraaf 
2.6 in die beschrijving is er al op ingegaan. Voor de zelfstandige leesbaarheid is de 
benodigde informatie hier zo nodig opnieuw weergegeven en waar nodig aangevuld, zodat 
de informatie over de lumpsumbekostiging van het samenwerkingsverband samenhangend 
in dit document te vinden is. 
Voor de lumpsumbekostiging van het samenwerkingsverband geldt dat dit alleen een 
verandering met zich brengt voor de bekostiging van de formatieve middelen. Ook hier geldt 
dat de bestaande systematiek voor de berekening van het budget voor materiële exploitatie 
in principe onveranderd blijft2. Voor het samenwerkingsverband is het daarom van belang om 
te weten hoe de lumpsumbekostiging is van de formatieve middelen die worden toegekend 
aan de basisschool resp. aan de SBO ten behoeve van het zorgbeleid. 
 
2.1 Bekostiging zorgformatie basisschool 
In de wet is opgenomen dat de gezamenlijke zorgformatie van de basisscholen wordt 
toegekend aan de centrale dienst van het SWV, tenzij het SWV slechts uit één bestuur 
bestaat. Gemakshalve gaan we er vanuit dat er sprake is van een centrale dienst. De 
grondslag voor de zorgformatie van de basisscholen is in de formatieregeling opgenomen, 
de berekening wordt ook per school gemaakt en bij de toekenning aan de centrale dienst 
wordt de zorgformatie per basisschool door Cfi gespecificeerd. 
De omvang van de gezamenlijke zorgformatie werd berekend op basis van een toekenning 
van een genormeerd aantal fre’s per leerling, waarbij het aantal leerlingen op teldatum 1 
oktober T-1 bepalend was voor de totale toekenning. Dat aantal fre’s bedroeg 0,463 fre per 
leerling. Voor de omrekening in geld is uitgegaan van de omrekening van de fre’s in 
formatieplaatsen (fte’s). De aldus verkregen hoeveelheid formatie wordt vervolgens met de 
gemiddelde personeelslast van een formatieplaats vermenigvuldigd.  
Omdat het samenwerkingsverband met name te maken heeft met de bekostiging van de 
SBO, is voor de vaststelling van het aantal formatieplaatsen gekozen voor de meest 
bepalende functie van de SBO, namelijk de functie leerkracht schaal LB. Verder is de 
afweging gemaakt dat de berekeningen betrekking hebben op alle basisscholen van het 
samenwerkingsverband, dat de gemiddelde leeftijd daarom dicht bij het landelijke 
gemiddelde zou liggen en het dus niet zinvol was om de leeftijdsafhankelijke aanpassing per 
basisschool in de berekening te verwerken. Daarom is uitgegaan van de landelijke 
gemiddelde personeelslast (GPL) van de functie LB. 
De berekening van de lumpsumbekostiging is daardoor vrij eenvoudig geworden. De 0,463 
fre per leerling komt overeen met 0,463/195 fte functie LB (rekenkundig afgerond op vijf 
cijfers achter de komma: 0,00237 fte) en die wordt vermenigvuldigd met de GPL van die 
functie. Wanneer we ons baseren op de GPL van € 55.300 in het schooljaar T/T+1, wordt de 
uitkomst € 131,06 per leerling.  
Het budget in geld per school wordt dus vastgesteld op basis van het aantal leerlingen x het 
zorgformatiebudget in geld per leerling en voor het samenwerkingsverband in zijn geheel 
geldt dus dat het gezamenlijke zorgformatiebudget basisscholen overeenkomt met het totaal 
aantal basisschoolleerlingen x het zorgformatiebudget per leerling3.  
                                                 
2 In de WPO is opgenomen dat het zorgbedrag dat nu nog als onderdeel van de ABB toegerekend 
wordt aan elke afzonderlijke school voor basisonderwijs, met ingang van 1 januari 2007 rechtstreeks 
overgemaakt wordt naar de centrale dienst van het samenwerkingsverband, in feite dus analoog aan 
de gezamenlijke zorgformatie van de basisscholen. 
3 Wanneer een SWV geen SBO heeft, is er een specifieke bepaling die er voor zorgt dat twee procent 
van de leerlingen van elke basisschool van dat SWV tevens de zorgformatie krijgt toegerekend die 
anders naar de SBO van een verband zou zijn gegaan, plus de toerekening van een stukje van de 
hogere inschaling van de schoolleiding. Door deze laatste toevoeging gaat de zorgformatie in dat 
geval van 12,6 naar 12,76 fre per leerling wat correspondeert met 0,0654 fte. Ook deze formatie wordt 
in eerste instantie toegekend aan de centrale dienst van het SWV. De twee procent wordt momenteel 
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Geen leeftijdsafhankelijk budget in relatie tot personeel centrale dienst 
Vanuit samenwerkingsverbanden is aangestipt dat de bekostiging geen rekening houdt met 
de leeftijd van het personeel dat aangesteld kan zijn bij bijvoorbeeld de centrale dienst van 
een samenwerkingsverband. Dat is juist, de bekostiging is gebaseerd op de landelijke GPL 
van de functie leerkracht schaal LB, waarbij de leeftijdsafhankelijke component geen rol 
speelt. Dat gebeurt omdat de toekenning uitgaat van de bekostiging van de basisscholen - 
het gaat om de gezamenlijke zorgformatie basisscholen van het verband – en de GGL van 
alle scholen van het samenwerkingsverband in vrijwel alle gevallen zeer dicht aanligt tegen 
de landelijke GGL. De besteding van het budget voor personele uitgaven (die heel divers kan 
zijn) is geen argument om de toekenning te koppelen aan de GGL van het personeel in 
dienst van het samenwerkingsverband.  
Terecht wordt gesignaleerd dat dit kan betekenen dat een samenwerkingsverband voor 
hogere personele lasten kan komen te staan.. Er kan nl. sprake zijn van de aanstelling van 
personeel dat een hogere personeelslast heeft dan het landelijke gemiddelde van die functie. 
In dat geval zullen de personeelskosten hoger zijn. 
 
2.2 Bekostiging zorgformatie SBO 
De zorgformatie kwam overeen met 12,6 fre per leerling. De SBO krijgt voor twee procent 
van de leerlingen van het SWV, rekenkundig afgerond op een geheel getal, rechtstreeks 
bekostiging. Als er meer dan 1 SBO in het SWV aanwezig is, wordt de 2 procent bekostiging 
verdeeld over de afzonderlijke SBO’s binnen het SWV naar rato van het aantal leerlingen 
van elk van die scholen. 
 
Wanneer een SBO deelneemt aan meer dan één SWV, is er een specifieke regeling om te 
bepalen welk aantal leerlingen wordt meegerekend voor elk afzonderlijk SWV. Deze regeling 
houdt in dat het aantal leerlingen van de SBO naar rato toegedeeld wordt aan de SWV-en op 
basis van het aantal basisschoolleerlingen op 1 oktober per  SWV. Daarbij wordt het aantal 
leerlingen van de SBO dat toegerekend wordt aan het SWV met het grootste aantal 
basisschoolleerlingen, vastgesteld door het totaal aantal leerlingen van de SBO te 
verminderen met de aantallen leerlingen van de SBO die toegerekend zijn aan de kleinere 
SWV(-en).  
Deze toedeling naar rato kan globaal met de werkelijkheid overeenkomen, maar het is ook 
mogelijk dat de feitelijke herkomst van leerlingen helemaal niet correspondeert met deze 
naar rato toedeling.  
Daarom is in de wet de mogelijkheid opgenomen dat SWV-en in onderling overleg 
aanvullende/afwijkende afspraken maken over de toedeling van de 
bekostigingsverplichtingen aan de SBO. Deelname van een SBO in meer verbanden 
betekent dus een toename van de complexiteit, zowel wat inkomsten als uitgaven betreft. 
Gelukkig is het aantal SBO's dat deelneemt in meer verbanden gering. Er zijn van de in 
totaal 326 SBO’s (2005-2006) slechts enkele tientallen die in twee SWV-en zitten en nog 
geen tien SBO's die in drie SWV-en zitten. 
 

                                                                                                                                                         
vastgesteld door de uitkomst rekenkundig af te ronden op een geheel aantal leerlingen. Met de 
lumpsumbekostiging is er voor gekozen om die afronding achterwege te laten en de uitkomst van het 
percentage meteen te gebruiken voor de berekening in euro’s in centen nauwkeurig. In deze 
berekening met de 2% van de basisschool wordt uitgegaan van de GPL van wederom de functie LB 
zonder de leeftijdsafhankelijke factor.  
De uitkomst is dus: 
2% aantal leerlingen basisschool x zorgformatie x GPL functie LB in euro’s. 
Invulling van de formule geeft per basisschool:  
2% aantal leerlingen basisschool x 0,0654 x € 55.300 =  
aantal leerlingen basisschool x 2% x € 3.616,62 =  
aantal leerlingen basisschool x € 72,33. 
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De berekening van de zorgformatie van de SBO die door het Rijk voor 2% van de leerlingen 
wordt toegekend, vindt plaats door de hoeveelheid formatie te vermenigvuldiging met de 
GPL waarbij sprake is van de leeftijdsafhankelijke aanpassing. De hoeveelheid formatie per 
leerling is bepaald door het aantal fre’s zorgformatie te delen door het aantal fre’s dat de 
norm is voor een volledige formatieplaats. Dit is dus 12,6/195 formatieplaats, rekenkundig 
afgerond op vier cijfers achter de komma. De GPL met de leeftijdsafhankelijke aanpassing 
komt neer op een vast bedrag plus een bedrag x de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL)4 van 
de betreffende SBO.  
Voor het schooljaar T/T+1 geldt als vast bedrag € 23.750 en als leeftijdsafhankelijk bedrag  
€ 770. Dit leidt tot de toekenning van het zorgbedrag per leerling:  
€ 1.534,25 + € 49,74 x GGL. Met de landelijke GPL geeft dit: € 3.572,38. 
 
2.3 Overdrachtsverplichting samenwerkingsverband 
De overdrachtsverplichting aan de SBO heeft betrekking op twee componenten, namelijk de 
basisformatie en de zorgformatie. De cumi-faciliteit blijft daarbij buiten beschouwing. 
De kern van de gedachtegang daarbij is dat de bekostiging op basis van 1 oktober op twee 
punten te laag zal zijn: 

• de zorgformatie wordt voor 2 % van de leerlingen van het SWV toegekend, maar het 
feitelijk aantal leerlingen op de SBO zal meestal hoger zijn, 

• de basisformatie zal veelal te laag zijn omdat er geen rekening wordt gehouden met 
het aantal leerlingen dat na 1 oktober nog instroomt en er geen landelijke 
groeiregeling voor de SBO geldt. 

Om te zorgen dat de bekostiging wel op een adequaat niveau plaatsvindt, is gekozen voor 
een extra teldatum later in het schooljaar, de peildatum5. Het is overgelaten aan het SWV 
zelf om deze datum te bepalen. Daarbij zal enerzijds gekeken worden naar een tijdstip dat 
na 1 oktober ligt en dat een redelijke weergave geeft van het gemiddeld aantal leerlingen in 
dat schooljaar, anderzijds zal rekening gehouden moeten worden met de tijdige vaststelling 
van (meerjaren) formatieplannen die bij een correcte uitvoering van de bepalingen in de CAO 
PO voor 1 mei moeten zijn vastgesteld.  
De verplichte toelating van leerlingen met een PCL-beschikking op drie tijdstippen is in een 
groot aantal situaties aanleiding geweest om de peildatum te heroverwegen, dan wel over te 
gaan tot de vaststelling van een eigen groeiregeling.  
 
De berekening van de overdracht gebeurt voor de basisformatie en de zorgformatie op 
verschillende manieren. Voor de basisformatie gaat het op de peildatum om het aantal 
leerlingen dat ligt boven het aantal leerlingen op 1 oktober. Voor dat aantal leerlingen wordt 
de basisformatie overgedragen. Voor de zorgformatie gaat het op de peildatum om het 
aantal leerlingen dat ligt boven de 2 % van het aantal leerlingen van het SWV op 1 oktober. 
Voor dat aantal leerlingen wordt de zorgformatie overgedragen. 
 
Voorbeeld: 
Aantal leerlingen SWV:  5000 ll. 
2 % leerlingen:     100 ll. 
 
Aantal ll. SBO:    
1 oktober     180 ll. 
peildatum:     186 ll. 
 
Overdracht: 
Basisformatie:  voor (186 - 180)=  6 leerlingen 
Zorgformatie:   voor (186 - 100)= 86 leerlingen 

                                                 
4 Voor de bepaling van de GGL, zie paragraaf 2.3 van het document Lumpsumbekostiging SBO. 
5 De omvang van de overdrachtsverplichting wordt dus mede beïnvloed door de keuze van deze 
peildatum. 
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Voor de overdrachtsverplichting geldt dat de leerlingen die door een ander SWV rechtstreeks 
aan de SBO worden bekostigd, niet meetellen. Anders zouden deze leerlingen immers 
tweemaal bekostigd worden. 
In het voorbeeld zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om 11 grensverkeerleerlingen die op de 
peildatum van een ander SWV afkomstig zijn. Dan betekent het dat de 
overdrachtsverplichting als volgt wordt: 
 
Overdracht: 
Basisformatie: In aanmerking komende leerlingen is 186 - 11 = 175. Dit aantal leerlingen 
komt nu niet boven het aantal van 1 oktober, 180, dus geen overdracht van basisformatie.  
(Ook geen negatieve verrekening.) 
Zorgformatie:  voor (175 - 100) =  75 leerlingen 
 
(Als er sprake is van deelname van de SBO in meer dan één SWV wordt de berekening 
ingewikkelder. Na aftrek van het aantal ‘grensverkeer’-leerlingen dat door een ander SWV 
wordt bekostigd, wordt voor de basisformatie het resterend aantal leerlingen naar rato 
toegerekend, verminderd met het aantal leerlingen op 1 oktober dat ook naar rato is 
toegerekend.) 
 
De complexiteit van de rechtstreekse verrekening tussen een SWV en een SBO kan worden 
ondervangen door af te spreken dat de verrekening voor het grensverkeer direct tussen de 
(centrale diensten van) het SWV plaats vindt. Dan geldt voor de SBO in het SWV dat de 
bekostiging door zijn centrale dienst gebeurt op basis van het aantal leerlingen dat op de 
peildatum aanwezig is. Daarbij past dan wel een aanvulling door de eigen centrale dienst 
voor het aantal grensverkeerleerlingen dat ná de peildatum nog in dat schooljaar op de 
school wordt ingeschreven. 
Omdat op deze wijze de complexiteit aanzienlijk wordt verminderd, wordt met klem 
geadviseerd om de verrekening van het grensverkeer tussen de CD’s te laten plaatsvinden. 
 
De omvang van de overdrachtsverplichting  
Voor de overdracht van basisformatie door het samenwerkingsverband aan de SBO in 
verband met een groter aantal leerlingen op de peildatum dan op de teldatum, was de norm 
voor de overdracht in principe 8,81 fre. Dit correspondeert met 8,81/195 formatieplaats, 
afgerond op vier cijfers achter de komma, en wanneer we uitgaan van de GPL van het 
schooljaar T/T+1 van € 55.300 zonder leeftijdsafhankelijke aanpassing, leidt dit tot het 
bedrag van € 2.499,56.  
 
Voor de overdracht van zorgformatie door het samenwerkingsverband aan de SBO in 
verband met meer dan 2% van het aantal leerlingen op de SBO, was de norm voor de 
overdracht in principe 12,6 fre. Dit correspondeert - met de landelijke GPL van € 55.300 – 
met het bedrag van € 3.572,38.  
 
Het is goed denkbaar dat een samenwerkingsverband echter wel rekening wil houden met 
GGL van de school en de leeftijdsafhankelijke factor wil toepassen. In de bekostiging van het 
Rijk rechtstreeks aan de SBO gebeurt dit immers ook. In dat geval is de formule voor de 
basisformatie conform die voor de basisformatie van de Rijksbekostiging (zie paragraaf 2.5 
van het document Lumpsumbekostiging SBO): 
A x (€ 1.073,50 + € 34,80 x GGL) 
De bekostiging van de zorgformatie wordt dan: 
B x (€ 1.534,25 + € 49,74 x GGL) 
Het samenwerkingsverband is vrij om zelf te kiezen voor een bekostiging met of zonder de 
leeftijdsafhankelijke factor6.  

                                                 
6 Zie noot 5. 
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2.4 Grensverkeer 
Als een leerling overgaat van een basisschool in het ene verband naar een SBO in een 
ander verband, moet in het daaropvolgende jaar bekostiging overgedragen worden door het 
SWV waaruit die leerling afkomstig is7, zolang die leerling op die SBO aanwezig is.  
Bij vertrek van de leerling in een schooljaar geldt de overdrachtsverplichting niet meer voor 
het daaropvolgende jaar (artikel 125, lid 5 WPO). Stel dat een leerling in een schooljaar 
wordt ingeschreven, maar voor 1 augustus aan het eind van het schooljaar weer vertrokken 
is. In dat geval ontvangt de school geen bekostiging ondanks de feitelijke inschrijving in het 
voorafgaande schooljaar. 
Gaat het om het eerste jaar van inschrijving dan moet onderscheid gemaakt worden naar het 
tijdstip van inschrijving: de leerling is vóór of op 1 oktober ingeschreven of de leerling is na 1 
oktober van dat eerste jaar ingeschreven. Is de leerling vóór of op 1 oktober ingeschreven 
dan hoeft alleen de zorgformatie nog te worden overgedragen, anders moet ook de 
basisformatie worden betaald. Gaat het om latere jaren dan wordt alleen de zorgformatie 
overgedragen. Voor de basisformatie telt een ingeschreven leerling immers mee voor de 
Rijksbekostiging.  
De overdrachtsverplichting geldt niet als de toelating plaatsvindt binnen 6 maanden voor of 
na de verhuizing van de ouders naar het gebied van het SWV.  
 
In verband met het grensverkeer moet twee keer geteld worden. Het gaat om leerlingen die 
in het voorafgaande schooljaar ingestroomd zijn, dus alle leerlingen in de periode van 1 
augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. En daarnaast moet op de peildatum 
geteld worden om na te gaan welke leerlingen bekostigd zullen worden in het 
daaropvolgende schooljaar door een ander SWV. Alhoewel deze getallen dicht bij elkaar 
zullen liggen, is de wijze van vaststelling ervan verschillend en kunnen de uitkomsten dus 
ook verschillen. 
Wanneer de verrekening plaatsvindt tussen de centrale diensten van de betrokken SWV-en, 
is het logisch dat de informatie over het grensverkeer tussen die diensten wordt uitgewisseld 
en dat de centrale dienst van het eigen verband voor de bekostiging van alle leerlingen op de 
peildatum zorgt. Wanneer er nog een grensverkeerleerling na die peildatum bij de SBO 
binnenkomt, vindt de bekostiging van die leerling eveneens door de eigen centrale dienst 
plaats. 
 
Wijziging van de samenstelling van een samenwerkingsverband is mogelijk vanaf 1 augustus 
2003. Vertrek of komst van een of meer basisscholen uit resp. in een 
samenwerkingsverband betekent niet dat een leerling op een SBO die wel of niet als 
grensverkeerleerling stond genoteerd op het moment van vertrek of komst van een 
basisschool, van status verandert en daarmee voor een samenwerkingsverband leidt tot 
wijziging in de betalingsverplichting. Het criterium in artikel 125, lid 1 WPO is dat de 
verplichting voor de overdracht uitgaat van de situatie waarop de toelating plaatsvond. 
Beëindiging van die bekostiging vindt volgens de wet slechts plaats volgens artikel 125, lid 5 
wanneer de leerling de SBO verlaat. Een latere wijziging van het verband waardoor de 
leerling op de SBO door die wijziging afkomstig is van een basisschool die daarna tot dat 
samenwerkingsverband is gaan behoren, wijzigt de betalingsverplichting niet. Het 
omgekeerde geldt evenzeer.  

                                                 
7 De wet geeft nog een restrictie als het gaat om verhuizing in die periode. 
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Bijlage: Vastgestelde bedragen WSNS 2006-2007 
 
 
 
Basis- en Zorgformatie, de bedragen 2006-2007 
   

OP (landelijk) sbao  € 55.520,23 
 
Prijzen per leerling  2006-2007 GPL waarde
zorgformatie  bao  €      131,58 
basisformatie sbo €   2.509,51
zorgformatie sbo  €   3.586,61
basis- en zorgformatie €  6.096,12
 
Leeftijdsafhankelijke berekening vast x GGL
basisformatie sbo € 1.073,39 € 34,76
zorgformatie sbo € 1.534,10 € 49,68
 
extra zorgformatie voor SWV zonder sbao  € 3.631,02 
(gebaseerd op 12,76 fre per leerling) 
per basisschoolleerling (2%) €      72,62
 
 
 


