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AMBULANTE BEGELEIDING 
 
 
In deze notitie wordt ingegaan op de verschillend soorten Ambulante Begeleiding (AB) en de 
daarbij behorende regelingen. 
In § 1 worden de 3 soorten AB onderscheiden. In § 2 wordt de bekostiging van de AB 
uiteengezet. 
 
§ 1  wetgeving 
 
In de WEC (Wet op de Expertise Centra) worden in artikel 8a lid 2 drie soorten ambulante 
begeleiding geïntroduceerd: 
 
(Voor veel scholen in het WEConderwijs is ambulante begeleiding al een jarenlange traditie, met name bij 
de visueel gehandicapten (> 60% van de leerlingen volgt regulier onderwijs). 
Ambulante begeleiding (AB) is een vorm van ondersteuning van leraren en/of leerlingen bij plaatsing van 
leerlingen met een Rugzak of terugplaatsing in het reguliere onderwijs. Hiertoe behoort ook AB die 
zonder die ondersteuning voor veel leerlingen zou leiden tot plaatsing in het speciaal onderwijs (de 
preventieve AB) 
 
 
3 soorten AB 
 
 

1 De Rugzak-AB (RAB)– Indien kinderen (met een indicatie van een commissie voor de 
indicatiestelling) zijn of worden ingeschreven bij een reguliere school voor Primair 
Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) of MBO, dan wel in een speciale school 
voor basisonderwijs of het leerweg ondersteunend onderwijs of het praktijkonderwijs, 
ontvangt de school extra formatieve en materiële middelen (de Rugzak). Een deel van 
de Rugzak (vastgesteld bij AmvB), dient besteed te worden bij een (V)SO school in de 
regio van het REC waar de reguliere school staat. In de praktijk wordt op het Cfi 
formulier aangegeven van welke (V)SO school de AB wordt betrokken en bekostigt 
Cfi deze (V)SO school rechtstreeks.  
Deze vorm van AB wordt gecoördineerd door het REC. 

 
2 Preventieve AB (PAB) -  Deze vorm van AB, waarvoor de (V)SO school een budget 

ontvangt kan worden ingezet ten behoeve van leerlingen die staan ingeschreven op een 
reguliere school, maar die zonder die begeleiding na verloop van tijd wellicht zouden 
zijn aangewezen op speciaal onderwijs, maar niet voldoen aan de criteria (anders zou 
immers een Rugzak ter beschikking komen). Ook de inzet van deze middelen dienen 
door het REC te worden gecoördineerd en de inzet dient te worden afgestemd met de 
samenwerkingverbanden PO en VO. 

 
3 Terugplaatsings AB (TAB) – Leerlingen die in het (V)SO hun indicatie verliezen 

hebben geen recht meer op plaatsing op een (V)SO school. Om de terugplaatsing in 
het regulier onderwijs te ondersteunen biedt de wet de mogelijkheid de leerling een 
jaar te ondersteunen. (V)SO scholen ontvangen hiervoor extra formatie.  
Deze vorm van AB behoort niet tot de coördinerende taken van een REC. 
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§ 2  bekostiging 

 

Allereerst in 2 schema’s de bekostiging van de “Rugzak” voor het PO en voor het VO/MBO. 

 
RAB-PO  - Basisonderwijs – ook de speciale school voor basisonderwijs (SBao):  
 
 
Onder-
wijssoort 

Personeel 
deel 
totaal  

Personeel 
deel 
SO  

Personeel 
deel 
(S)Bao 

MI-deel 
Rugzak 
Totaal 

 
MI-deel 
SO   

 
MI-deel 
(S)Bao  

Doof 21.188,- 9.990,48 11.197,52 2.338,- 1.318,- 1.020,- 
SH   9.895,52 4.443,22   5.452,30 1.396,-    485,-    911,- 
ESM     idem    idem    idem    idem    idem    idem 
LG    idem    idem    idem 1.451,-    539,-    912,- 
LZ-som.    idem    idem    idem 1.396,-    485,-    911,- 
ZMLK 1    idem    Idem     idem 1.183,-    324,-    859,- 
Cluster 4    Idem     idem    idem 1.396,-    485,-    911,- 
MG  15.640,74    idem 11.197,52    idem    idem    idem 
  

                  

   RAB-VO: (voorgezet onderwijs – voor leerlingen in het Leerweg Ondersteunend Onderwijs 

of in het PraktijkOnderwijs geldt een korting, omdat de LWOO of PRO (geïndiceerd door de 

Regionale Verwijzings Commissie) al een extra bekostiging kent én RAB MBO 

 

 
 
 
Onderwijssoort 

  
MI*          
 
VO+ 
MBO        

 
Verplichte 
herbeste-
ding in VSO 
 
 

 
Deel VO 
niet 
lwoo/pro 
 

 
Deel 
LWOO/ 
PRO 
  
    

Verplichte 
herbe-
steding 
vanuit 
MBO 
BOL 
 

Verplichte 
herbe-
steding 
vanuit 
MBO 
BBL 

Doof 530,- 4.719,23 2821,- 2174,-  3.985,-  2.657,- 
SH 205,- 3.052,35    2820,- 1397,-  2.614,-  1.743,- 
LG 444,- 4.719,23   2821,- 1449,-  3.985,-  2.657,- 
LZ cl. 3. 260,- 3.052,35       2820,- 1397,-  2.614,-  1.743,- 
ZMLK 2 141,-   idem  idem  idem  2.614,-  1.743,- 
Cluster 4 260,-   idem  idem  idem  2.614,-  1.743,- 
MG idem   idem  idem 1379,-  2.614,-  1.743,- 
 
*dit betreft de vergoeding voor de dienstreizen van ambulant begeleiders. 

                                                 
1 voor zmlk leerlingen in het basisonderwijs (niet het speciaal basisonderwijs) geldt dat er voor leerlingen vanaf 
groep 3 extra middelen beschikbaar komen: � 5.740,08 + MI � 275,- (artikel 39 regeling bekostiging personeel 
PO 07-08). 
2 Voor leerlingen met het syndroom van Down is nog een aparte, aanvullende regeling verschenen (gele katern 
nr. 18  (2003) blz. 57. 
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Het reguliere deel van de Rugzak komt in het PO een maand na de inschrijving beschikbaar 
(bij verhuizing blijven de middelen in het schooljaar van de verhuizing bij de oorspronkelijke 
school). In het VO geldt een zelfde systematiek, alleen de gelden worden hier aan het begin 
van het nieuwe schooljaar uitgekeerd. 
 
Het AB deel uit de Rugzak komt op de speciale school, volgens de systematiek van het PO, 
binnen op aangeven van de reguliere school..  
Indien men buiten de eigen RECregio gaat begeleiden kan de WECschool die het ABbudget 
ontvangt die overdragen aan de school die daadwerkelijk de AB verzorgt. 
 
 
PAB:  
 
 
Hoofdregel was, bij het bepalen van het PAB budget, dat het totale budget AB in stand bleef, 
dit betekende dat 

a. De verlaging AB voor de schoolsoort Lichamelijk Gehandicapt voor RAB is 
toegevoegd aan het PAB budget van LG, 

b. Voor de schoolsoort Slecht Horenden de verlaging in het PO is gecompenseerd 
door een stijging in het VO, en 

c.  een eventuele daling van het aantal AB leerlingen, (geldt voor alle schoolsoorten) 
is  toegevoegd aan het PAB budget. 

 
Bekostiging: 
Zie hiervoor artikel 22 in de OCW-regeling van 5 april 2007  
“Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2007-2008” 
 
 
Inzet PAB 
 
Volgens artikel 8a lid 3c is PAB die vorm van begeleiding die voorkomt dat leerlingen naar 
het REConderwijs worden verwezen. 
Daar waar RAB en TAB puur gericht zijn op individuele leerlingen en leraren in hun 
functioneren in een reguliere school en de ondersteuning bij de uitvoering van het handelings- 
en eventueel begeleidingsplan (RAB) of succesvolle terugplaatsing (TAB), kan PAB ook 
breder worden gezien. 
In een tabel: 
 
   Rugzak AB Terugplaatsings AB   Preventieve AB 
Groep         x                x  
School         x                x              x 
samenwerkingsverband                x 
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In artikel 28b lid 6f van de WEC wordt geregeld dat het REC de inzet van de PAB formatie 
moet coördineren en dat men over de inzet van die formatie dient af te stemmen met de 
samenwerkingsverbanden primair onderwis (WSNS) en voortgezet onderwijs (VO/SVO). 
 
Aangezien er per REC gemiddeld(dit kan enorm verschillen) ca. 8 samenwerkingsverbanden 
WSNS en 2,5 VO/SVO verbanden  zijn is het wellicht de moeite waard om op 
coördinatorenniveau (clusteroverstijgend!) te bezien of er voor een gezamenlijke aanpak kan 
worden gekozen. 
Gedacht kan worden aan: 

• Professionalisering (bijvoorbeeld een aantal modules “Help een Rugzakker in de 
klas”), 

• Combinaties in één steunpunt, zoals autisme, informatie over criteria, ambulante 
begeleiding, trajectbemiddeling, 

• Ondersteuning van  netwerken interne begeleiding, multidisciplinaire teams (zoals 
JAT’s en ZAT’s), 

• Vormen van wachtlijstondersteuning. 
 
Conclusie en advies: 
Gebruik de PABformatie om binnen de eigen lokale/regionale situatie clusteroverstijgend (!) 
beleid te formuleren, waarbij ondersteuning en begeleiding van passende onderwijstrajecten 
voor kinderen centraal uitgangspunt vormt. 
 
NB  
Sommige schoolsoorten kennen geen PAB, anderen daarentegen hebben forse bedragen 
(bijvoorbeeld een SO-school voor kinderen met een lichamelijke handicap met 100 leerlingen 
ca. � 170.000,-) 
 
 
TAB: 
 
 
Geldt voor 1 schooljaar (vaststellen tussen 1-10 en 1-10 van het jaar ervoor) en alleen voor 
leerlingen die ingeschreven stonden op een WECschool  (en voor wie de indicatie vervalt of 
overstappen naar het MBO). 
 
Bekostiging: 
 
Zie artikel 21 in de OCW-regeling van 5 april 2007 
“Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2007-2008” 
En voor de bekostiging dienstreizen, zie de regeling van 12 juli 2006 “regeling bekostiging 
dienstreizen voor TAB leerlingen” artikel 2. 
 
Informatie: Henk Keesenberg hkeesenberg@vosabb.nl of 0622939665 


