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Leerling met een SWV arrangement woonachtig buiten 

het SWV Helmond Peelland PO1  

 
Binnen het SWV zijn arrangementen beschikbaar voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte in het BO en SBO. 
Deze arrangementen worden onder strikte voorwaarden toegekend aan de school waar het kind 
voor onderwijs geplaatst is. Het toekennen van een arrangement loopt via het  Kans! overleg van 
het SWV. 
 
De arrangementsbedragen liggen tussen de € 2.500 en € 5.000 per leerling. 
 
De beschikbare  arrangementen kunt u terugvinden op onze website.  
 

Met deze arrangementen vanuit het SWV worden de meerkosten van extra ondersteuning gedekt.  

 

SWV betaalt dit bedrag voor leerlingen uit het eigen SWV.  

 

Leerlingen, waarvoor een arrangement nodig is, afkomstig van uit andere 

samenwerkingsverbanden2 (SWV buiten de regio) zijn welkom op de scholen binnen het SWV op 

de voorwaarde dat het SWV buiten de regio (of het schoolbestuur waar de leerling (nog) 

ingeschreven is) eveneens het arrangementsbedrag vergoedt.  

 

Concreet gaat het hier om de volgende voorbeelden:  

 

-Leerlingen afkomstig uit een SWV buiten de regio en die zich melden bij een school waarvan 

• bepaald wordt dat een arrangement noodzakelijk is om te komen tot passend onderwijs, 

• de ouders gebruik willen maken van een onderwijsaanbod dat alleen door middel van een 

arrangement bekostigd kan worden.  

• de oorspronkelijke school de ouders heeft geattendeerd op het aanbod binnen ons SWV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende protocol is hiervoor van toepassing: 

Definitie leerlingen uit SWV Helmond Peelland PO (“eigen leerlingen”)  
 
SWV betaalt het arrangement voor leerlingen die: 
-  woonachtig zijn in de regio van het SWV;  

 
1 Waar in deze notitie staat SWV wordt bedoeld SWV Helmond Peelland PO 3008 
2 Waar in deze notitie wordt verwezen naar een SWV niet zijnde SWV Helmond Peelland PO staat 
aangegeven SWV buiten regio 

https://po.swv-peelland.nl/sites/po.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/SWV-%20%20SWV%20KansOverleg%20-Scholen-Digital-1.pdf
https://po.swv-peelland.nl/informatie/informatie-scholen#arrangementen
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-   woonachtig zijn buiten de regio van SWV maar vanuit 
een BO school uit de regio van SWV worden aangemeld;  

 
De regio van SWV omvat de volgende 10 gemeenten: Deurne, Asten, Someren, Geldrop-
Mierlo, Heeze, Laarbeek, Gemert-Bakel, Boekel, Helmond en Nuenen. 
  

 Leerlingen van buiten SWV Helmond Peelland die aangemeld worden op een school en 

waar een arrangement voor nodig is: 

- De ouders worden door de school, waar zij zich aangemeld hebben, doorverwezen naar het 

SWV buiten de regio waarin de leerling woonachtig is.  

- Het betreffende SWV buiten de regio bepaalt volgens de daar geldende procedure wat de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling is en bekijkt of er binnen het eigen SWV buiten de regio 

een passend onderwijsaanbod is (het eigen SWV buiten de regio biedt immers het meest 

thuisnabije onderwijs).   

Als dat het geval is, communiceert het betreffende SWV buiten de regio dit met de ouders van 
de betrokken leerling en heeft daarmee aan haar verplichting tot het bieden van een passend 
onderwijsaanbod voldaan. De leerling wordt dan niet toegelaten tot de school met een 
arrangement van het SWV.  

- Als het betreffende SWV buiten de regio voor de betrokken leerling gebruik wil maken van het 

arrangement bij de school binnen het SWV, dan verstrekt dat SWV buiten de regio aan de 

ouders van deze leerling een schriftelijke akkoordverklaring.  

In deze schriftelijke verklaring meldt het SWV buiten de regio akkoord te gaan met de jaarlijkse 
bijdrage van het arrangementsbedrag. Het SWV buiten de regio kan de periode aangeven 
waarvoor de akkoordverklaring geldig is (bijv. voor de duur van twee schooljaren).  

- De ouders melden de leerlingen aan bij de school met de schriftelijke verklaring van het 

betreffende SWV buiten de regio.  

- De school toetst vervolgens de ondersteuningsbehoefte van de betrokken leerling en bekijkt of 

de plaatsing met een arrangement passend is voor die leerling. Als dat het geval is, wordt de 

leerling ingeschreven.  

- De school waar de leerling wordt ingeschreven meldt bij het SWV dat een inschrijving heeft 

plaatsgevonden waarvoor het arrangement wordt bekostigd door het SWV buiten de regio. 

- Het betreffende SWV buiten de regio ontvangt een factuur van de school die in termijnen 

achteraf per kwartaal wordt voldaan.  

- De school stuurt jaarlijks een OPP met evaluatie aan het betreffende SWV de regio. De ouders 

van de leerling ontvangen een kopie van het OPP met evaluatie.  

- Een akkoord verklaring kan ook worden afgegeven door het oorspronkelijke schoolbestuur. 

 

Mogelijkheid tot verwijzing naar het SBO of SO 

Als de ondersteuningsvraag van een leerling uiteindelijk zo complex is dat de school onvoldoende 
tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte, kan een TLV voor het SBO of SO worden 
aangevraagd.  
Het initiatief hiertoe wordt genomen door de school. De school betrekt ook de ouders hierbij.  
Een eventuele TLV wordt dan toegekend door het SWV, omdat de leerling immers behoort tot een 
school die ressorteert onder het SWV.  
 

  

 


