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Handreiking kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school 20231 

 

In plaats van inschrijving op een (V)SO-school wordt er soms gekozen voor een tijdelijke 

plaatsing op een (V)SO-school waarbij de leerling op de reguliere school blijft 

ingeschreven2. De reguliere school betaalt dan een bijdrage aan de (V)SO-school. De 

vraag die dan gesteld wordt: Welk bedrag mag in rekening worden gebracht en bij welke 

partij? Deze notitie gaat hier op in en geeft een handreiking om te komen tot een 

redelijke berekening van het te betalen bedrag. 

 

De bijdrage voor de duur van het verblijf wordt uitgedrukt in een bedrag per week voor 

de duur van het verblijf. Er wordt dus niet gewerkt volgens de t-1 systematiek.  

 

In deze notitie is de genormeerde bekostiging per leerling het uitgangspunt. Deze 

bekostiging wordt ontleend aan de actuele gepubliceerde regelingen.  

Een jaar heeft gemiddelde 52,14 weken. De school is ongeveer 40 weken per jaar open. 

Om tot een weekbedrag te komen, worden de normbedragen (per kalenderjaar) gedeeld 

door 40. Vakantieweken worden daarom niet doorberekend. 

 

Om de betaling aan de (V)SO school te berekenen en uit te voeren, wordt de volgende 

werkwijze voorgesteld: 

 

De school waar de leerling staat ingeschreven draagt de basisbekostiging3 en eventuele 

ondersteuningsbekostiging (sbo, lwoo, pro) af aan het samenwerkingsverband voor het 

aantal weken dat de leerling tijdelijk geplaatst is op de (V)SO school. 

Het samenwerkingsverband betaalt vervolgens een bedrag per week aan de (V)SO school 

(al dan niet in de vorm van een arrangement) wat is opgebouwd uit de ontvangen 

basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging (sbo, lwoo, pro) en de 

ondersteuningsbekostiging (V)SO. De normbedragen ondersteuningsbekostiging (V)SO 

worden gecorrigeerd voor de ondersteuningsbekostiging sbo, lwoo en pro (waar van 

toepassing) om doublure te voorkomen. 

 

De voorwaarde voor deze werkwijze is goede communicatie tussen de scholen en het 

samenwerkingsverband over de begin- en einddatum van de tijdelijke plaatsing.  

 

Uiteraard kunnen scholen en samenwerkingsverbanden andere afspraken maken; 

bijvoorbeeld directe betaling van basisbekostiging aan de (V)SO school en aanvullende 

betaling van de ondersteuningsbekostiging door het samenwerkingsverband. 

 

 
1 De bedragen in deze notitie zijn ontleend aan de Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 van 20 
oktober 2022 en de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo van 3 
februari 2023. 
2 De leerling blijft ingeschreven op de “oude” school (LAS). De registratie van het tijdelijk volgen 
van onderwijs op een andere school blijft dus buiten het LAS (en daarmee ROD) van die school. 
Geadviseerd wordt om dit apart te registreren (Excel) om zicht te houden op o.a. de doorbetaling 

van middelen. 
3 De basisbekostiging (V)SO is hoger dan die voor het regulier onderwijs of sbo. Om te zorgen dat het 
(V)SO volledig gecompenseerd wordt, draagt de school waar de leerling staat ingeschreven de 
basisbekostiging (V)SO af. In 2023 is dat € 6.791.31 voor het SO en € 10.291,53 voor het VSO. 
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Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

 
 Van bao naar so 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

Basisbekostiging bao  €         5.801,77   €         5.801,77   €         5.801,77  

Verschil basisbekostiging so  €            989,54   €            989,54   €            989,54  

Overdracht van bao naar swv per week   €            169,78   €            169,78   €            169,78  

Ondersteuningsbekostiging so  €       12.321,36   €       20.049,26   €       29.921,24  

Ondersteuningsbekostiging per week  €            308,03   €            501,23   €            748,03  

Overdracht van swv naar so per week  (basis en ondersteuning)  €            477,82   €            671,01   €            917,81  

 
 Van sbo naar so 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

Basisbekostiging sbo  €         6.685,01   €         6.685,01   €         6.685,01  

Verschil basisbekostiging so  €            106,30   €            106,30   €            106,30  

Ondersteuningsbekostiging sbo  €         6.318,14   €         6.318,14   €         6.318,14  

Overdracht van sbo naar swv per week   €            327,74   €            327,74   €            327,74  

Ondersteuningsbekostiging so  €       12.321,36   €       20.049,26   €       29.921,24  

Verschil ondersteuningsbekostiging so-sbo  €         6.003,22   €       13.731,12   €       23.603,10  

Verschil ondersteuningsbekostiging so-sbo per week  €            150,08   €            343,28   €            590,08  

Overdracht van swv naar so per week  (basis en ondersteuning)  €            477,82   €            671,01   €            917,81  
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 Van vo naar vso 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

Basisbekostiging vo  €         8.022,35   €         8.022,35   €         8.022,35  

Verschil basisbekostiging vso  €         2.269,18   €         2.269,18   €         2.269,18  

Overdracht van vo naar swv per week   €            257,29   €            257,29   €            257,29  

Ondersteuningsbekostiging vso  €       13.131,51   €       22.919,65   €       28.314,32  

Ondersteuningsbekostiging per week  €            328,29   €            572,99   €            707,86  

Overdracht van swv naar vso per week  (basis en ondersteuning)  €            585,58   €            830,28   €            965,15  

 
 Van lwoo/pro naar vso 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

Basisbekostiging vo  €         8.022,35   €         8.022,35   €         8.022,35  

Verschil basisbekostiging vso  €         2.269,18   €         2.269,18   €         2.269,18  

Ondersteuningsbekostiging lwoo pro  €         5.187,62   €         5.187,62   €         5.187,62  

Overdracht van vo naar swv per week   €            386,98   €            386,98   €            386,98  

Ondersteuningsbekostiging vso  €       13.131,51   €       22.919,65   €       28.314,32  

Verschil ondersteuningsbekostiging vso-lwoo/pro  €         7.943,89   €       17.732,03   €       23.126,70  

Verschil ondersteuningsbekostiging vso-lwoo/pro per week  €            198,60   €            443,30   €            578,17  

Overdracht van swv naar so per week  (basis en ondersteuning)  €            585,58   €            830,28   €            965,15  

 

 

 

 


