
Instructie vangnetbepaling go-scholen 

voor de vangnetbepaling van samenwerkingsverbanden voor aanvullende bekostiging van 

scholen voor gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so) bij een meer dan gemiddelde toename 

van het aantal leerlingen na de teldatum 1 februari  

 
1. Inleiding  

 In wet- en regelgeving is door de vereenvoudiging bekostiging po een globale opzet voor een 
vangnetbepaling opgenomen. Samenwerkingsverbanden (swv) moeten conform de wet een 
vangnetbepaling uitwerken en opnemen in hun ondersteuningsplan.  

 De vangnetbepaling biedt zekerheid aan scholen voor gespecialiseerd onderwijs (sbo, so en 
vso; hierna ‘go-scholen’) die te maken krijgen met een meer dan gemiddelde toename in het 
aantal leerlingen na de teldatum van 1 februari.   

 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 heeft deze instructie 
en bijgevoegde handreiking1 voor swv en go-scholen opgesteld. 

 Door deze vangnetbepaling toe te passen hoeven swv niet allemaal een eigen vangnetbepaling 

te bedenken en hebben go-scholen landelijk met gelijke regels te maken. 

 

2. De vangnetpaling in een notendop 
Er is sprake van een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen op een go-school na 1 

februari als de toename van het aantal ingeschreven leerlingen met een TLV (inclusief residentiële 

leerlingen niet zijnde ingeschreven bij een JJI of GJI) in de periode van 2 februari – 1 juni (periode 2) 

meer bedraagt dan in de voorgaande periode 1 september – 1 februari (periode 1) uit hetzelfde 

schooljaar. Als hiervan sprake is, dan betaalt het swv in het volgende kalenderjaar de 

vangnetbekostiging uit. In onderstaande figuur is dit voor de eerste periode uitgewerkt. In de instructie 

staan de bijbehorende stappen voor het swv en de go-school.  

 

3. De instructie  

 De eerste (eenmalige) stap is het vaststellen van de vangbepaling in het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband. Hiervoor is een concepttekst uitgewerkt in bijlage C van de 
handreiking. 

 De tweede stap, die jaarlijks wordt uitgevoerd door de go-school, is het vaststellen of er sprake 
is van een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen. Hiervoor is het 
leerlingenaantal op 1 september, 1 februari en 1 juni uit hetzelfde schooljaar relevant. Deze 
informatie komt vanuit DUO.2 Een rekentool die samen met de handreiking beschikbaar is, kan 

 
1 PDF: ‘Handreiking vangnetbepaling voor meer dan gemiddelde groei gespecialiseerde scholen’. Excel: ‘Rekentool sbo, so 

en vso’. 
2 Ten tijde van de publicatie van de handreiking is nog niet duidelijk wanneer de informatieproducten van DUO beschikbaar 

komen. Als deze informatie niet voor 1 september vanuit DUO beschikbaar komt, dan moeten de gegevens langs andere 
weg verzameld worden. De betrokken organisaties houden dit in de gaten en zullen indien nodig hierover communiceren. 



gebruikt worden voor de berekening. Als er sprake is van meer dan gemiddelde toename van 
het aantal leerlingen volgt stap 3. Anders niet, en dan vindt er dus geen verrekening plaats. 

 De derde stap is het vaststellen van de hoogte van de vangnetbekostiging per 
samenwerkingsband door de go-school. Hiervoor kunnen opnieuw de informatie van DUO en 
bijgevoegde rekentool gebruikt worden. In deze stap wordt rekening gehouden met de 
instroom en uitstroom per ondersteuningscategorie. Vervolgens stuurt de go-school voor 1 
oktober de facturen naar de samenwerkingsverbanden. 

 De laatste stap betreft de verificatie van de factuur door het swv en de betaalbaarstelling van 
de factuur door het swv in het volgende kalenderjaar. 


