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Huidige situatie
� Budgettering ingevoerd per 1 jan. 2014 o.b.v. 1 okt 2012

� Onderscheid basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging 
is doorgevoerd

� Bekostiging bestaat uit:
– Vaste voet

– Basisbekostiging

– Ondersteuningsbekostiging (OP)

– Overige componenten (Dir, OBP, materieel)

� Ondersteuningsbedragen LWOO en PRO per 1 jan. 2014:
– Verschil tussen 1/8,87 en 1/17,14 van GPL schoolsoort

– Schoolsoortgroep 1: € 3.850,47 (zonder verlaging € 3.963,92)

– Schoolsoortgroep 3: € 4.153,62 (zonder verlaging € 4.275,99)

– Schoolsoortgroep 4: € 3.952,93 (zonder verlaging € 4.069,39)

– Bedragen verlaagd met 2,86% als gevolg van budgettering o.b.v. 
telling 1 okt. 2013, betreft alleen OP



Overgang naar SWV passend onderwijs VO

� Deelnamepercentage LWOO t.o.v. alle leerlingen VO in het SWV op 
1 okt. 2012 is het percentage dat telkenjare toegepast moet worden 
op het aantal leerlingen op 1 okt. T-1 voor het kalenderjaar T. 
Afronding op hele leerlingen?

� Deelnamepercentage PRO t.o.v. alle leerlingen VO in het SWV op 1 
okt. 2012 is het percentage dat telkenjare toegepast moet worden op 
het aantal leerlingen op 1 okt. T-1 voor het kalenderjaar T. Afronding 
op hele leerlingen?

� Budget SWV: leerling x bedrag per leerling (ministeriële regeling)

� Uit dit budget van het SWV wordt: 
– elke LWOO-leerling op een school voor VO bekostigd op basis van 1 okt. T-1 

waarbij DUO dit regelt en put uit het budget SWV

– elke PRO-leerling op een school voor PRO bekostigd op basis van 1 okt. T-1 
waarbij DUO dit regelt en put uit het budget SWV

� Uitputting van dit budget SWV: tekort wordt in mindering gebracht 
d.m.v. een bedrag per leerling van iedere vestiging VO en VSO van 
dat SWV

� Voorgaande geldt voor personele en materiële bekostiging apart



� Ondersteuningsplan maken dat de LWOO en PRO-leerlingen 
betreft:

– Aanwijzing LWOO-leerlingen

– Toelaatbaarheid PRO-leerlingen

� Voorleggen aan OPR voor 1 april nadat wet LWOO-PRO onder 
passend onderwijs is ingevoerd

� Uiterlijk 1 juli aan inspectie

� Leerlingen die:
– zijn ingeschreven op een school als LWOO- resp. PRO-leerling, èn

– op 1 okt. T-1 waren ingeschreven, èn

– zijn geïndiceerd voor LWOO resp. PRO door een reg. verw. comm.

gelden als leerlingen waarvoor de overdrachtsverplichting geldt incl. de 

uitputtingsregeling.

� Opting out voor de landelijke criteria mogelijk

� Bekostiging tussen 1 aug. 2015 en 1 jan. 2016 blijft cf. oude situatie

Overgangsregeling



Implementatie

� Bij verhuizing of verandering van school blijft 

ondersteuningstoewijzing landelijk geldig.

� SWV van betreffende school betaalt

� Streven naar invoering per 1 augustus 2015

� Landelijke criteria ondersteuningstoewijzing blijven 

van kracht

� Onderzoek naar loslaten LWOO-licentie

� Geen verevening van budgetten LWOO en PRO 

tussen SWV
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