Toelichting ondersteuningsbudget voor lichte ondersteuning
Vanaf 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de budgetten van 3 vormen van
lichte ondersteuning:
•

ondersteuningsbudget van lwoo

•

ondersteuningsbudget van pro

•

regionale ondersteuning (voorheen het regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart en Op de Rails)

De basisbekostiging en de ondersteuningsbekostiging worden – net als voorheen – rechtstreeks overgemaakt
aan het schoolbestuur waar de leerling staat ingeschreven. De samenwerkingsverbanden worden
verantwoordelijk voor de ondersteuningsbekostiging. De budgetten voor lichte ondersteuning en voor zware
ondersteuning zijn van elkaar gescheiden: een overschrijding op het ene budget gaat niet ten koste van het
andere budget.
Geen verevening
Om de financiële positie van vo-scholen die lwoo en pro aanbieden te waarborgen, is er voorlopig geen sprake
van verevening voor lwoo en pro. Na een onderzoek wordt in 2016 besloten of er een verevening komt.

Berekening ondersteuningsbudget lwoo en pro
In het vo is er sprake van kalenderjaarbekostiging. Voor het samenwerkingsverband betekent dit dat het
budget voor lwoo en pro per kalenderjaar wordt toegekend. Het budget voor de zware ondersteuning
daarentegen wordt op schooljaarbasis aan het samenwerkingsverband toegekend. Het aantal leerlingen op 1
oktober van een jaar is bepalend voor de bekostiging voor lwoo en pro vanaf 1 januari in het kalenderjaar
daaropvolgend.
De omvang van het ondersteuningsbudget voor lwoo en pro per samenwerkingsverband is gebudgetteerd op
basis van het aantal lwoo- en pro-leerlingen dat het samenwerkingsverband had op 1 oktober 2012. Om
rekening te houden met demografische ontwikkelingen, wordt het aantal lwoo- en pro-leerlingen uitgedrukt in
een deelnamepercentage op 1 oktober 2012. Vervolgens wordt ieder jaar het totaal aantal vo-leerlingen in het
samenwerkingsverband vermenigvuldigd met dit percentage. Het aantal leerlingen dat daaruit komt, wordt
vermenigvuldigd met een landelijk vastgesteld bedrag.
Voorbeeld:
Een samenwerkingsverband had op 1 oktober 2012 5.000 leerlingen waarvan er 500 deelnamen aan het
lwoo en pro. Op 1 oktober 2015 heeft dit samenwerkingsverband 6.000 leerlingen en maken 550
leerlingen gebruik van het lwoo en pro. Het lichte ondersteuningsbudget lwoo en pro wordt als volgt
berekend:
Deelnamepercentage lwoo/pro 1 okt’12 = 500/5.000 x 100% = 10%
Lichte ondersteuningsbudget lwoo/pro in 2016= 6.000 x 10% x bedrag per leerling = 600 x bedrag per
leerling
Het budget dat het samenwerkingsverband krijgt toegekend voor lwoo en pro is dus niet gebaseerd op het
daadwerkelijke aantal leerlingen in het samenwerkingsverband in dat jaar (in dit geval 550), maar op het
percentage lwoo- en pro-leerlingen in het samenwerkingsverband op 1 oktober 2012 (500).

Verdeling ondersteuningsbudgetten lwoo en pro onder scholen en SWV:
Het lichte ondersteuningsbudget valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Voordat
DUO de middelen voor lichte ondersteuning (de 3 budgetten gezamenlijk) overmaakt naar het
samenwerkingsverband, vindt een verrekening plaats op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober is
ingeschreven in het pro of als lwoo-leerling. Deze middelen gaan naar de vmbo-scholen met lwoo-licentie en de
pro-scholen in het samenwerkingsverband. Het resterende budget wordt overgemaakt naar het
samenwerkingsverband om de overige lichte ondersteuning vorm te geven.
Het samenwerkingsverband ontvangt voor lichte ondersteuning alleen het geld dat overblijft na aftrek van de
middelen die scholen ontvangen voor lwoo- en pro-leerlingen. Dat is vooral van belang als een
samenwerkingsverband meer leerlingen naar lwoo en pro stuurt dan dat daar budget voor is. De middelen voor
lwoo en pro raken dan uitgeput. Dit gaat eerst ten koste van het budget voor regionale ondersteuning, voor er
wordt verhaald op de lumpsum van de besturen. Andersom is het ook zo dat als het samenwerkingsverband
minder naar lwoo en pro verwijst er meer budget overblijft voor andere vormen van lichte ondersteuning.
Bij overschrijding van het budget voor lichte ondersteuning hanteren we dezelfde systematiek als bij het
budget voor de zware ondersteuning: het wordt verhaald op de lumpsum van alle besturen die een school of
vestiging hebben binnen het gebied van het samenwerkingsverband. Het is bij een overschrijding dus niet zo
dat het bedrag per leerling lager wordt.
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Budget lichte ondersteuning en opting out lwoo, variant populatiebekostiging
Bij het voorstel populatiebekostiging zullen alleen lwoo-leerlingen geregistreerd staan die voor 2016 al een
lwoo-indicatie hebben gekregen. Er zullen geen nieuwe lwoo-leerlingen bij komen, omdat het SWV geen
aanwijzingen lwoo zal afgeven. De komende 4 jaren zal DUO nog rechtstreeks een budget voor het aantal
lwooleerlingen die op 1 oktober staan geregistreerd overmaken aan de scholen met een lwoo-licentie. Dit
bedrag komt in mindering op het budget voor lichte ondersteuning dat het SWV ontvangt (resterend bedrag
lichte ondersteuning = totaalbudget lichte ondersteuning – bedragen voor lwoo- en pro-leerlingen).
Omdat er geen nieuwe lwoo-leerlingen bij komen, is het risico op overschrijding van het budget voor lichte
ondersteuning lwoo laag. Daardoor is het risico op korting van de lumpsum van alle scholen binnen het SWV
sterk verminderd.
Het SWV maakt afspraken op welke manier het budget lichte ondersteuning verdeelt wordt over de scholen in
het SWV. Welke verdeelsleutel wordt gehanteerd? En wordt er rekening gehouden met het budget dat DUO
rechtstreeks aan de scholen overmaakt?
Voorbeelden van verdeelsleutels:
a.

de middelen worden verdeeld over de vmbo-scholen naar rato van het aantal lwoo-leerlingen op de
scholen in het swv.

b.

de middelen worden verdeeld over de vmbo-scholen naar rato van het gemiddelde aantal lwooleerlingen, berekend over de afgelopen jaren (middelenverdeling o.b.v. historische gronden).

c.

een vast percentage per leerweg van het vmbo wordt afgesproken i.p.v. het historisch aantal per
school (bijv. 60% voor vmbo-bb, 30% voor vmbo-kb en 10% voor vmbo-tl).
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