Bekostiging lichte ondersteuning VO
vanaf 1 januari 2016
April 2016
Vanaf 1 januari 2016 is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ingepast in
passend onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze van bekostiging voor scholen.

De school ontvangt basisbekostiging
en lichte ondersteuningsbekostiging

1. Samenwerkingsverband
geeft aanwijzing of tlv af.

Het budget dat een pro-school voor een pro-leerling ontvangt
en het budget dat een vmbo-school voor een lwoo-leerling
ontvangt is gesplitst in een basis- en een ondersteuningsbedrag.
Bekostiging per leerling

Ondersteuningsbekostiging

3. DUO brengt de
ondersteuningsbekostiging van de school
in mindering op de
bekostiging van het
samenwerkingsverband.

2. School schrijft
leerling in en ontvangt
daarvoor ondersteuningsbekostiging
direct van DUO

Basisbekostiging

Basisbekostiging
Het basisbedrag ontvangt de school direct van OCW en het is net
als in de rest van het reguliere onderwijs niet gebudgetteerd 1.

Het samenwerkingsverband is
verantwoordelijk voor alle kosten
voor ondersteuning

De hoogte van het basisbedrag is vergelijkbaar met de bekostiging
voor een vmbo-leerling zonder lwoo.

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de
ondersteuningsbekostiging. Naast de zware ondersteuning

Ondersteuningsbekostiging

(middelen voor vso) heeft een samenwerkingsverband een

De ondersteuningsbekostiging is sinds 1-1-2016 de

budget voor lichte ondersteuning. Met ingang van 1-1-2016

verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.

is het samenwerkingsverband dus ook verantwoordelijk voor

Zodra een leerling is ingeschreven als pro- of lwoo-leerling

de middelen voor lwoo en pro. De lichte ondersteunings-

maakt DUO automatisch het ondersteuningsbedrag over

bekostiging bestaat uit twee onderdelen: een budget voor

aan de school. Dat wordt afgetrokken van het budget van

lwoo en pro (zie toelichting op de systematiek hieronder)

het samenwerkingsverband.

en middelen voor regionale ondersteuning. Dit laatste werd
voorheen het regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart en

Wat moet u als school doen om deze middelen te ontvangen?

Op de rails genoemd en is verdeeld over de samenwerkings-

U moet enkel de leerling (rechtmatig, dus met tlv of aanwijzing)

verbanden op basis van het aantal vo-leerlingen binnen het

inschrijven als lwoo- of pro-leerling. DUO verzorgt dan zowel

samenwerkingsverband.

de basisbekostiging als de ondersteuningsbekostiging.
DUO regelt ook de verrekening met het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband betaalt de ondersteuningsbekostiging

Beide bedragen zijn door OCW vastgesteld. Samen vormen

voor iedere pro- of lwoo-leerling die ingeschreven staat op een

deze bedragen de bekostiging van de lwoo- of pro-leerling.

vestiging binnen het samenwerkingsverband, ook als de leerling
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Voor elke ingeschreven leerling ontvangt de school een door OCW vastgesteld bedrag; de basisbekostiging is niet gemaximeerd per samenwerkingsverband.

van buiten het gebied komt (via bijvoorbeeld andere woonplaats

de lumpsum komt bij alle scholen, dus ook bij de scholen die

of verwijzing door ander samenwerkingsverband).

lwoo en pro aanbieden.

Omvang van het lichte
ondersteuningsbudget per
samenwerkingsverband

Opting out
Als er in het samenwerkingsverband is gekozen voor
een opting out lwoo, kan de bekostiging op een andere

Het ondersteuningsbudget voor lwoo en pro is per

manier verlopen. Meer weten? Lees de brochure

samenwerkingsverband gebudgetteerd op het deelname-

Op weg naar nieuw beleid lwoo.

percentage voor lwoo en pro van 2012 in het betreffende
samenwerkingsverband. Dat wil zeggen dat de samenwerkingsverbanden die in 2012 een deelnamepercentage van

Bedragen 2016

13% hadden, nu budget ontvangen voor 13% van het totaal
aantal vo-leerlingen.

De basis- en ondersteuningsbekostiging, en het budget voor
regionale ondersteuning worden maandelijks door DUO

Uitputting van het budget van
lichte ondersteuning per
samenwerkingsverband

beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op basis van de volgende
twee regelingen:
• Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde
personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 2.
• Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onder-

Zodra een school binnen het samenwerkingsverband een

wijs, kalenderjaar 2015 en 2016 3.

leerling heeft ingeschreven als lwoo- of pro-leerling, wordt
het ondersteuningsbedrag overgemaakt aan de school.

In deze twee regelingen staan ook de volgende bedragen.

Dat bedrag wordt afgetrokken van het budget lichte onder-

De bedragen worden jaarlijks aangepast.

steuning van het samenwerkingsverband. Als het percentage
lwoo- en pro-leerlingen lager is dan in 2012 (dus dat er nu
relatief gezien minder leerlingen in het pro of lwoo zitten)

Ondersteuningsbekostiging

blijven er middelen in de regio over. Die middelen gaan naar
het samenwerkingsverband. Als het percentage inmiddels
hoger is (nu relatief gezien meer leerlingen op het pro of lwoo
zitten), dan wordt het verschil in mindering gebracht van alle
deelnemende schoolbesturen. Let wel, voordat dit gebeurt
wordt eerst de hele lichte ondersteuningsbekostiging van het
samenwerkingsverband uitgeput, het budget voor regionale
ondersteuning fungeert daarmee als buffer.
Een vmbo- of pro-school ontvangt dus altijd zowel de
basis- als de ondersteuningsbekostiging voor iedere leerling
die rechtmatig staat ingeschreven. De eventuele korting op
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http://wetten.overheid.nl/BWBR0037129/2016-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037078/2015-11-20

Ondersteuning
Personeel Ondersteuningsbekostiging lwoo/
pro per leerling
Regionale
ondersteuning
per leerling		
Materieel Ondersteuningsbekostiging lwoo/
pro per leerling

Grondslag

Bedrag

artikel 85b1, tweede,
derde, zesde en zevende				
lid van WVO

€ 4.100,39

artikel 85b1, vierde lid
van de WVO

€

80,00

artikel 89a1, tweede,
derde, vijfde en zesde lid
van de WVO

€

174,86

€

14,00

Regionale onder- artikel 89a1, vierde
steuning per leerling lid van de WVO

