
Wet Passend Onderwijs 
Samenwerkingsverbanden
Basischolen – Speciaal Basisonderwijs – Speciaal Onderwijs

Hoe zit het nu precies?

Doel: kennisvergroting Samenwerkingsverbanden in het Primair Onderwijs



Wat is een samenwerkingsverband?

In totaal zijn er bij de invoering van passend onderwijs 152 
samenwerkingsverbanden opgericht: 77 in het primair onderwijs (po) 
en 75 in het voortgezet onderwijs (vo)

In de samenwerkingsverbanden maken besturen voor het regulier en 
speciaal (basis) onderwijs onder andere afspraken over:

•de basisondersteuning die reguliere scholen kunnen bieden;

•welke leerlingen geplaatst kunnen worden in het speciaal (basis) 
onderwijs;

•de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Voor de leerling is het belangrijk dat samenwerkingsverbanden een 
dekkend ondersteuningsaanbod in de regio realiseren, zodat elk kind                      
in de vertrouwde omgeving passend onderwijs kan volgen.



Wat is de samenstelling van een samenwerkingsverband?

Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs = samenwerking tussen 

• Basisscholen

• Speciaal Basisonderwijs

• Speciaal Onderwijs ,cluster 3 en 4.

Sommige scholen bestaan uit meerdere vestigingen. Het bestuur van de school is voor 
alle vestigingen aangesloten bij het SWV waarin de vestigingen liggen. Het is dus 
mogelijk dat een schoolbestuur bij meerdere SWV-en is aangesloten.



Welke scholen zijn er?
Basis onderwijs / Speciaal Basisonderwijs / Speciaal onderwijs

SBO
Speciaal Basisonderwijs
Moeilijke lerende kinderen
Kinderen met opvoedingsmoeilijkheden

Basisschool Kinderen met gedragsproblemen
BO
BAO

Speciaal Onderwijs
Cluster 1: Blinde, slechtziende kinderen
Cluster 2: Dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- en spraakontwikkelingsstoornis
Cluster 3: Motorisch gehandicapte, verstandelijke gehandicapte en langdurige zieke kinderen
Cluster 4: Kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen



Hoe was het 
geregeld VOOR 
Wet Passend 
Onderwijs?

SBO

Basisschool

Extra ondersteuning door SO in BO en SBO door middel van de LGF financiering (zgn. rugzakjes)

Speciaal Onderwijs
Cluster 1 tm 4

W
SN

S



Financiering WSNS LGF rugzak
Basisschool basisbekostiging door OCW x
Speciaal Basisonderwijs Basisbekostiging + ondersteuningsbekosting tot 2% door OCW > 2% x
SO cluster 1 Basisbekostiging + ondersteuningsbekostiging volledig door OCW x
SO cluster 2 Basisbekostiging + ondersteuningsbekostiging volledig door OCW x
SO cluster 3 Basisbekostiging + ondersteuningsbekostiging volledig door OCW x
SO cluster 4 Basisbekostiging + ondersteuningsbekostiging volledig door OCW x

WSNS Weer Samen Naar School
Kleine Samenwerkingsverbanden voor extra ondersteuning BO en SBO
Verantwoordelijk voor financiering extra ondersteuning SBO > 2%
Groeiregeling van toepassing

Regionale Expertise Centra Leerlingen met een SO ondersteuningsbehoefte:
(REC) Beschikking LGF keuze of SO of extra ondersteuning SBO/SO (rugzak)

Vanuit SO school ambulante begeleiding naar BO / SBO school

Afzonderlijke financieringsstromen

Hoe liepen de financieringsstromen VOOR 1 augustus 2014?



Overgang naar 
Wet Passend 
Onderwijs per 
1 augustus 
2014

De kleine samenwerkingsverbanden 
gaan op in grotere 
samenwerkingsverbanden



Financieringsstroom wijzigt:

Vereveningsopdracht??? Peildatum 1-10-2011

Middelen WSNS
wordt LICHTE BEKOSTIGING, vast bedrag per leerlingen BO

Middelen REC
wordt ZWARE BEKOSTIGING, vast bedrag per leerling BO + SBO

VEREVENINGSOPDRACHT:
voor 1-8-2014: per leerling met extra ondersteuningsbehoefte LGF beschikking
na 1-8-2014: Op basis van totaal aantal lln een vast bedrag
 = verschil = vereveningsopdracht



Fasering vereveningsopdracht

Vanaf 2020-2021 Alle SWV ontvangen gelijke bedragen 
Lichte bekostiging en Zware bekostiging



BATEN Samenwerkingsverband 

Baten die elke Samenwerkingsverband ontvangt vanaf 2020-2021

Aantal leerlingen in het Basisonderwijs x Bedrag Lichte bekostiging € 187 (personeel) + € 7,84 (materieel)

Aantal leerlingen in het (Basisonderwijs+ SBO) x Bedrag Zware bekostiging x 385,55 (personeel) + 32,45 (materieel)

Schoolmaatschappelijk werk: schoolgewichten van scholen x 12,97 per eenheid achterstandscore

Overige subsidies



Lasten?

Wat zijn wettelijke verplichtingen voor een Samenwerkingsverband m.b.t. de 
overdrachtsverplichting aan een SBO en SO?

Afdracht aan SBO’s in het SWV voor het aantal leerlingen > 2% (extra 
ondersteuningsbehoefte) – geldstroom loopt via SWV

Afdracht aan SO (afhankelijke van de categorie) – geldstroom loopt via DUO

Afdracht aan SBO en SO groeiregeling per 1 februari – geldstroom loopt via het 
SWV



AFDRACHT VAN 
HET 
SAMENWERKINGS
VERBAND AAN EEN 
SBO SCHOOL

Aantal leerlingen op de teldatum (t-1) is bepalend voor de 
afdracht aan het SBO

Voor het aantal leerlingen in SBO >2% van alle BO+ SBO 
leerlingen is het SWV verantwoordelijk voor de 
ondersteuningsbekostiging

Voorbeeld:

Samenwerkingsverband met 3 SBO scholen

SBO 1 250 leerlingen
SBO 2 150 leerlingen
SBO 3 200 leerlingen

600

Totaal aantal leerlingen in het SWV BO+SBO = 20.000

2% van 20.000 400 leerlingen
In het SBO zitten totaal 600 leerlingen
Deel voor het SWV 200 leerlingen

SBO scholen ontvangen rechtstreeks van OCW

basisbekostiging

ondersteunings
bekostiging
van DUO

ondersteunings
bekostiging
van het SWV

SBO 1 250 250 167 83
SBO 2 150 150 100 50
SBO 3 200 200 133 67

600 600 400 200



Afdracht SO 
scholen

Er zijn verschillende soorten SO scholen: 
Afdrachtsverplichting aan SO scholen betreft
alleen Cluster 3 en 4. Cluster 1 en 2: NIET VIA 
DE SAMENWERKINGSVERBANDEN GEREGELD!



Afdracht van SWV aan SO Cluster 3 en 4 scholen

Onderverdeling in categorieën:

Afhankelijk van de categorie indeling worden gelden gekoppeld aan leerlingen.
Op basis van de aanwezig leerlingen op 1 oktober (t-1) wordt een bedrag door DUO aan de 
betreffende SO scholen overgemaakt. De geldstroom gaat dus automatisch van DUO naar het 
SO. (betreffende bedragen worden automatisch verrekend door DUO met het SWV)



Hoe wordt bepaald in 
welke categorie een kind 
wordt ingedeeld?
Een leerling kan alleen naar een SBO of SO school verwezen
worden als er een TLV beschikking is afgegeven.

TLV = ToelaatbaarheidsVerklaring

Deze TLV wordt aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.

In deze TLV wordt aangegeven welke ondersteuningsbehoefte
men denkt nodig te hebben voor een leerling.

Er kan dus een TLV beschikking worden afgegeven voor:

• TLV SBO

• TLV SO categorie 1 of categorie 2 of categorie 3

TLV wordt afgegeven door het SWV, maar betreffende S(B)O 
school schrijft de leerling in in het leerlingadministratiesysteem
met bijbehorende TLV (= controle item!)



Bekostiging van residentiële leerlingen

- Gesloten residentiële instellingen vallen wat de bekostiging betreft buiten het kader van het samenwerkingsverband. 
Het Rijk stelt een aantal plaatsen per instelling vast en die plaatsen worden rechtstreeks door het Rijk bek

- Open instellingen (jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg). Het overgrote deel van deze 
leerlingen volgt onderwijs bij het Speciaal Onderwijs. Vanuit de instelling wordt zorg en onderwijs verleend vanuit 1 
plan. Voor deze leerlingen is GEEN TLV van toepassing. De leerlingen tellen echter WEL mee voor de 
afdrachtsverplichting SO en de groeiregeling.

- Het SWV is afhankelijk van de school van de open instelling om te weten hoeveel residentiële leerlingen er zijn 
geplaatst. (wel zijn de leerlingen bekend op de teldata 1 oktober en 1 februari via DUO). 

- Woonplaats leerling: SWV waaruit de leerling afkomstig is heeft de verplichting. Is er sprake van eerste inschrijving 
dan is de woonplaats van de leerling leidend voor de bepaling van het samenwerkingsverband. Een leerling die, 
voordat opname plaatsvindt in een instelling voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening dan wel 
jeugdgezondheidszorg, afkomstig is van een reguliere school wordt dus geacht afkomstig te zijn van het 
samenwerkingsverband waartoe die reguliere school behoort.



Groeiregeling voor SBO en SO
Teldatum 1-10 (T-1) 

+ nieuw inschrijvingen

- Uitschrijvingen

= Teldatum 1-2

Verschil tussen teldatum 1-10 en 1-2 is (wel/niet) groei

Deze overdrachtsverplichting loopt via het Samenwerkingsverband
De leerlingaantallen per 1 februari worden opgehaald bij de SBO scholen. Op basis van 
deze aantallen wordt de groeibekostiging berekend. (controle met gegevens DUO)



Financiering van een 
Samenwerkingsverband in 
het kort:

Baten lichte bekostiging +
Baten zware bekostiging +
Bijzondere bekostiging Schoolmaatschappelijk werk +
Overige Subsidies +

Af: 
Wettelijke overdrachtsverplichtingen SBO en SO -

Af: overigen = afhankelijk van gekozen model
 = Saldo

Bij een stijging aantal leerlingen in SBO en SO blijft er minder
over voor overigen en vice versa



Transitie Jeugdzorg
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. 

Op dat moment is de hulp en zorg voor jeugd naar de gemeenten
overgegaan. 

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor:

• organiseren van de toegang: het op een laagdrempelige en
herkenbare wijze advies geven over en het bepalen en het inzetten
van de aangewezen vorm van jeugdhulp, zo nodig in samenspraak
met de sociale omgeving en de school;

• de toegang tot het gedwongen kader en het organiseren van de 
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en
jeugdreclassering;

• het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp bij
problemen met het opgroeien en opvoeden en psychische
problemen en stoornissen.



School en gemeente?



Het Samenwerkingsverband is voor het deel Onderwijs
De gemeente gaat over het deel Zorg

Financieel zijn dit ook verschillende werelden. 
Op het moment dat een kind bijvoorbeeld thuis komt te zitten en er is sprake van 
dagbesteding dan ligt dat niet bij het SWV maar bij de Gemeente.
Leerlingvervoer -> Gemeente

Het zou mooi zijn als we de (financiële) schotten tussen onderwijs en zorg eruit 
kunnen halen
1 plan – 1 dossier – 1 kind

Het SWV Helmond Peelland PO is hier voor een gedeelte op ingesprongen door de 
oprichting van het Kans!Overleg



Kans!overleg SWV Helmond Peelland PO

Wat is het KANS!overleg?
Wanneer een (voor)schoolse voorziening al ingezet heeft op extra ondersteuning en gezien wordt dat er 
toch nog vragen blijven spelen over hoe het kind maximaal in ontwikkeling gebracht kan worden of over 
welke school het best passend is, kan een arrangement aangevraagd worden bij het 
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO. Dit gebeurd door middel van het Kans!overleg. Het 
arrangement kan bestaan uit middelen om op school beter tegemoet te komen aan de 
ondersteuningsbehoefte van het kind of uit deskundigheid die ingezet kan worden op school. Met 
(voor)schoolse voorzieningen kunnen we samen denken over welk perspectief op het gebied van school 
haalbaar is en wat er voor nodig is om dat perspectief te bereiken. Vaak zien we dat een kind niet alleen op 
de (voor) schoolse voorziening, maar ook thuis en in de vrije tijd tegen bepaalde dingen aanloopt. Dan kan 
inzet vanuit de gemeente gewenst zijn.
Vanuit het KANS! Overleg wordt multidisciplinair gekeken naar de ontwikkeling van het kind, en wat er 
nodig is om deze te vergoten. We krijgen meer zicht op de ondersteuningsbehoefte van het kind en wie 
daarin wat kan betekenen en het beste bij kan aansluiten. 



Afhankelijk 
van gekozen 
model?

Combinaties van deze modellen 
zien je ook terug in de praktijk



Grensverkeer?

• Er is sprake van grensverkeer tussen SWVen als een leerling die 
schoolgaand is in de regio van een SWV, een school voor S(B)O 
bezoekt die gelegen is in een ander SWV. In de wet- en regelgeving
zijn bepalingen vastgelegd over de toelating en bekostiging bij
grensverkeer in het SBO.

• Het Samenwerkingsverband waartoe de SBO behoort dient een
TLV beschikking af te geven. Het Samenwerkingsverband waarvan
de leerling afkomstig is moet bepalen of deze leerling aangewezen is 
op het onderwijs van een SBO. Er is dus een besluit nodig van 2 
samenwerkingsverbanden.



Zorgplicht?
Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat als ouders hun 
zoon of dochter schriftelijk aanmelden bij een school naar keuze, deze school er voor verantwoordelijk is om 
de leerling een passende onderwijsplek te bieden. 
Als een leerling op meerdere scholen wordt aangemeld, wordt aan ouders gevraagd welke school hun 
voorkeur heeft. Deze voorkeurschool krijgt zorgplicht.
Bij de aanmelding geven ouders aan of zij verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school 
is verplicht om te onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en om te bepalen of de school 
deze ondersteuning kan bieden. Als de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden, is zij verplicht 
om in overleg met ouders te zoeken naar een passende plek binnen het samenwerkingsverband.

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode 
kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating 
van een jongere, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. De 
inschrijving is geldig tot het besluit over toelating is genomen.

https://youtu.be/eQQJclrWI4M

https://youtu.be/eQQJclrWI4M


Symbiose regeling?
Symbiose: deel van het onderwijs volgen op een andere school
Leerlingen die staan ingeschreven op een school voor SO mogen een gedeelte 
van het onderwijsprogramma volgen op een (s)bo-school of andersom. Er is dan 
sprake van symbiose. 
Max. 60% op een andere school dan waar de leerling staat ingeschreven.
Of max. 3 maanden full time
De leerling blijft dan ingeschreven op de oorspronkelijke school en wordt niet 
ingeschreven op de andere school.
Het is verplicht om een symbiose overeenkomst op te stellen!



Variawet?

De variawet regelt dat leerlingen toe kunnen groeien naar het volgen van de volledige onderwijstijd. Een 
leerling moet namelijk in 8 jaar tijd minimaal 7.520 uur onderwijstijd hebben gekregen.

Leerlingen die dat (tijdelijk) niet kunnen vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking, hebben 
op basis van de Leerplichtwet 1969 momenteel recht op een vrijstelling. Hiervoor doen ouders een 
aanvraag bij de gemeente op basis van een verklaring van een arts, waarna de gemeente deze aanvraag 
beoordeelt. Dit terwijl deze leerlingen wel baat kunnen hebben bij onderwijs. De inzet van de variawet is 
om deze leerlingen tijdelijk deeltijdonderwijs te laten volgen. Voor leerlingen die helemaal niet naar 
school kunnen, blijft echter de mogelijkheid bestaan om op basis van een verklaring van een arts volledig 
vrijgesteld te worden. 



Ondersteuningsplan

Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband is het opstellen van een ondersteuningsplan waarin het 
samenwerkingsverband vastlegt hoe zij passend onderwijs voor elke jongere in haar regio wil realiseren.
Ondersteuningsplan
Het geld voor passend onderwijs in de regio gaat naar het samenwerkingsverband. De scholen maken samen afspraken
over de begeleiding en ondersteuning in de regio. Deze afspraken leggen ze vast in een ondersteuningsplan. Hierin staat
in ieder geval:
• Welke begeleiding en ondersteuning alle scholen in de regio minimaal bieden: de basisondersteuning.
• De procedure en criteria voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.

• De procedure en het beleid voor leerlingen die van speciaal (basis)onderwijs terugstromen naar regulier onderwijs.
• De verdeling, besteding en toewijzing van de financiële middelen voor ondersteuning.
• Hoe een samenhangend aanbod voor alle leerlingen is georganiseerd.

• De resultaten van het onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
• De manier waarop ouders geïnformeerd worden.



Organisatie van een SWV
Bij de SWV-en is op verschillende manieren de Governance 
georganiseerd:

- samenwerkingsverbanden met alleen schoolbestuurders van 
aangesloten scholen, en dus nog geen externen, in het intern 
toezichthoudend orgaan. 

- samenwerkingsverbanden die werken met een onafhankelijk lid. 

- samenwerkingsverbanden die werken met een onafhankelijk 
voorzitter

- samenwerkingsverbanden die werken met een geheel onafhankelijk 
samengestelde intern toezichthoudend orgaan, waar dus alleen 
externen in participeren

https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/themarapporten/2020/03/13/governance-bij-
swv-passend-onderwijs/Governance+bij+samenwerkingsverbanden+passend+onderwijs.pdf

https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/themarapporten/2020/03/13/governance-bij-swv-passend-onderwijs/Governance+bij+samenwerkingsverbanden+passend+onderwijs.pdf


Ondersteuningsplanraad
Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders en
personeel mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra 
zorgvraag.
Inspraak binnen het samenwerkingsverband

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een
samenwerkingsverband. Omdat hier vertegenwoordigers van meerdere schoolbesturen in 
plaatsnemen kan de OPR worden aangeduid als een bovenschoolse
medezeggenschapsraad. De OPR heeft een instemmingsbevoegdheid over (vaststellen of 
wijzigen van) het ondersteuningsplan.
Leden
In de OPR zitten ouders en personeel. De leden van deze raad moeten ouders en
personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de OPR 
worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in 
het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die 
medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Vaststelling ondersteuningsplan

Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op 
overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente(n). Ook moet de 
ondersteuningsplanraad (OPR) instemmen met het ondersteuningsplan.



Waarop let de inspectie bij toezicht op samenwerkingsverbanden?

Om de kwaliteit van het samenwerkingsverband te kunnen beoordelen, is het nodig:

•te weten of leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben;
•zicht te hebben op de doelmatigheid van de bestuurlijke en organisatorische inrichting 
van de samenwerkingsverbanden;
•te weten of de besteding van middelen rechtmatig en doelmatig is.

Bij een kwaliteitsonderzoek maakt de inspectie gebruik van een waarderingskader. De 
inspectie gebruikt drie kwaliteitsaspecten: 
1. Resultaten 
2. Management en organisatie 
3. Kwaliteitszorg.

Het toezicht is risicogestuurd. Als uit een risicoanalyse blijkt dat er signalen of 
aanwijzingen zijn dat het samenwerkingsverband onvoldoende kwaliteit levert, voert de 
inspectie een kwaliteitsonderzoek uit. Tijdens dat kwaliteitsonderzoek stelt de inspectie 
aan de hand van een waarderingskader vast of er tekortkomingen zijn. 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/sites/8/2014/02/toezicht-op-de-samenwerkingsverbanden-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf


Wat is een schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel legt het 
schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 
jaar vast welke ondersteuning de school kan 
bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. 
Ook wordt beschreven welke ambities de 
school voor de toekomst heeft. Dit profiel 
wordt opgesteld door leraren, schoolleiding 
en bestuur. Op basis van het profiel 
inventariseert de school welke expertise 
eventueel moet worden ontwikkeld en wat 
dat betekent voor de (scholing van) leraren.
Leraren en ouders hebben adviesrecht op 
het schoolondersteuningsprofiel via de 
medezeggenschapsraad van de school. Het 
samenwerkingsverband beoordeelt op basis 
van alle schoolondersteuningsprofielen of 
het een dekkend aanbod in de regio kan 
realiseren.



Informatie:

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/

https://www.vensters.nl/dashboard-passend-onderwijs

https://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/

https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/default.aspx

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/
https://www.vensters.nl/dashboard-passend-onderwijs
https://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/
https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/default.aspx

