
ADDENDUM FINANCIËN 

 

Overdracht bekostiging bij onvoldoende budget voor lichte en zware ondersteuning 

 

Mocht de situatie ontstaan waarin onverhoopt de lasten voor zware en/of lichte ondersteuning leiden 

tot een tekort, dan moet het samenwerkingsverband alsnog in staat zijn om een 

toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor het speciaal onderwijs. Bij wet (WPO, artikel 125a) is 

bepaald dat in een dergelijk geval, DUO de deelnemende bevoegd gezagen van de scholen in het 

samenwerkingsverband zal korten op de lumpsum, om op die manier de toelaatbaarheidsverklaring te 

bekostigen. In het geval dat enkel de groeibekostiging niet meer voldaan kan worden zullen diezelfde 

bevoegd gezagen de middelen van het samenwerkingsverband aanvullen zodat de uitvoering en 

lasten van het samenwerkingsverband gedekt zijn.  

 

De bevoegd gezagen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken deze korting te laten 

geschieden naar rato van leerlingenaantal per bevoegd gezag dat toe te rekenen valt aan het 

samenwerkingsverband. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verplichtingen voortkomend uit 

WPO artikel 18a, lid 8j. 

 

Indien de lichte ondersteuningsbekostiging die het samenwerkingsverband ontvangt, niet voldoende is 

om daaruit de verplichtingen in het kader van de overdrachtsverplichting en/of groeiregeling voor het 

speciaal basisonderwijs na te komen, dragen de bevoegd gezagsorganen van alle basisscholen 

(regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het samenwerkingsverband de ontbrekende 

bekostiging over aan het samenwerkingsverband. De bevoegd gezagen in het 

samenwerkingsverband hebben afgesproken deze bijdrage te laten geschieden naar rato van 

leerlingenaantal per bevoegd gezag (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) dat toe te 

rekenen valt aan het samenwerkingsverband. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verplichtingen 

voortkomende uit WPO artikel 18a, lid 8h). 

 

Uitvoering groeiregeling speciaal onderwijs 

Indien op 1 februari het aantal leerlingen dat door SWV Helmond-Peelland toelaatbaar is verklaard tot 

het speciaal onderwijs en is ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs hoger is dan op 1 

oktober daaraan voorafgaand, draagt het samenwerkingsverband voor het verschil een bedrag per 

leerling over aan de scholen waar deze leerlingen staan ingeschreven. De toe- of afname van het 

aantal met TLV ingeschreven leerlingen wordt door het SWV jaarlijks op teldatum 1 februari berekend 

op basis van DUO Kijkglazen en de eigen administratie van het samenwerkingsverband. Daarbij wordt 

groei gedefinieerd als het aantal nieuwe inschrijvingen van leerlingen met een eerste 

toelaatbaarheidsverklaring van SWV Helmond-Peelland in de periode 1 oktober – 1 februari minus het 

aantal in diezelfde periode uit het SO uitgeschreven leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring van 

SWV Helmond-Peelland.. Het door het samenwerkingsverband uit te keren bedrag wordt tenslotte  

gesaldeerd voor bekostigingscategorieën. 

In de groeiregeling wordt zowel de personele als de materiële basis- én ondersteuningsbekostiging 

uitgekeerd. Voor tariefstelling wordt het tarief op datum opstellen beschikking gehanteerd. Bij 

tussentijdse tariefwijzigingen vindt geen verrekening plaats. 

 

Monitoring vindt plaats via de opgestelde en actuele risicoanalyse en middels de kwartaalrapportages 

vanuit het SWV. 

 


