
 

 

                         
 

Vangnetbepaling groeibekostiging gespecialiseerd onderwijs 
d.d. mei 2022 

 
 
 
Gelet op artikel 18, lid g uit de WPO (of artikel 17, lid h uit de WVO)1 wordt door de  
samenwerkingsverbanden PO & VO Waterland op de volgende manier de hoogte van de 
vangnetbekostiging vastgesteld. Deze manier sluit aan op de handreiking die is opgesteld door een 
werkgroep op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs bestaande uit de PO-Raad, de VO-
raad, de Sectorraad GO, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo.  
De vangnetbekostiging is er voor onze scholen als er een meer dan gemiddelde toename van het 
aantal inschreven leerlingen met een TLV en residentiële leerlingen, niet zijnde ingeschreven bij een 
JJI of GJI, heeft plaatsgevonden in de periode 2 februari t/m 1 juni.  Het betreffende 
samenwerkingsverband zal de school bekostigen aan de hand van de netto instroom per 
ondersteuningscategorie van de leerlingen met een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring en nieuwe 
residentiële leerlingen (niet zijnde ingeschreven bij een JJI of GJI) uit het samenwerkingsverband in 
de periode 2 februari t/m 1 juni. Deze bekostiging heeft betrekking op het kalenderjaar dat volgt op de 
periode waarin de instroom heeft plaatsgevonden.  
De vangnetbepaling wordt als volgt uitgevoerd:  
 

1. De school stelt zelf vast dat het aantal ingeschreven leerlingen met een TLV (inclusief de 
residentiële leerlingen niet zijnde ingeschreven bij een JJI of GJI) op de school in de periode 
2 februari t/m 1 juni meer is toegenomen dan in de periode 1 september t/m 1 februari. Als 
dit het geval is, dan is er sprake van een meer dan gemiddelde toename en worden de 
volgende stappen gevolgd.  

 

2.  De school stuurt een declaratie naar het samenwerkingsverband, waarin onderstaande 
opsomming verwerkt is. De declaratie wordt uiterlijk 1 oktober verstuurd. Indien dit vanwege 
omstandigheden niet lukt, dan laat de go-school dit uiterlijk 1 oktober aan het swv weten en 
wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht.  

a. Een onderbouwing van de meer dan gemiddelde toename uit stap 1.  

b. De netto instroom (instroom minus uitstroom) per ondersteuningscategorie uit 
ons samenwerkingsverband in de periode 2 februari t/m 1 juni. De instroom 
betreft alle ingeschreven leerlingen met een nieuwe TLV en de nieuwe 
residentiële leerlingen niet zijnde ingeschreven bij een JJI of GJI. Voor de 
uitstroom zijn alle leerlingen relevant, niet zijnde ingeschreven bij een JJI of GJI. 
- De SBO-school maakt geen onderscheid naar een ondersteuningscategorie. 

c. Het bedrag per ondersteuningscategorie, dat bestaat uit de netto instroom per 
ondersteuningscategorie vermenigvuldigt met de bedragen uit de ministeriële 
regeling.  

d. Het totaal bedrag voor ons samenwerkingsverband, dat bestaat uit een 
optelsom van de bedragen per ondersteuningscategorie. Indien dit totaal bedrag 
negatief is, dan stuurt de go-school geen declaratie naar ons 
samenwerkingsverband.  

 
3. Het samenwerkingsverband verifieert de declaratie van de school op basis van de beschikbare 
informatie vanuit DUO. Bij correcte verificatie, maakt het samenwerkingsverband het bedrag naar de 
go-school over in het nieuwe kalenderjaar.  
 

                                                             
1  De exacte artikelen kunnen veranderen bij aanpassing van de wetgeving.  
 


