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De groeiregeling voor het VSO  
 

In de afgelopen jaren was het regel, dat VSO-scholen twee teldata kenden. De reden 
daarvoor was dat er in de loop van het jaar zoveel leerlingen (na een indicatie van de CvI) 
instroomden, dat het onderwijs zonder extra middelen moeilijk te bekostigen was. Daarom 
was er voor het VSO een tweede teldatum op 1 februari. Op basis van het aantal 
leerlingen op de tweede teldatum ontving de school in het jaar daarop extra bekostiging. 
Vorig schooljaar heeft het Min. v. OCW voor het laatst de groeiregeling uitgevoerd. Deze 
verplichting is nu naar het SWV overgegaan. In de uitvoering zijn echter veranderingen 
aangebracht. 

 
Wat houdt de groeiregeling in? 

 
Met de invoering van Passend onderwijs is de bekostiging voor het VSO veranderd. 

De bekostiging van het VSO is per leerling is opgesplitst in een basisbekostiging en een 
ondersteuningsbekostiging. Een school ontvangt een basisbekostiging, vergelijkbaar met 
het regulier onderwijs en een ondersteuningsbekostiging, op basis van het aantal 
afgegeven TLV’s (ToeLaatbaarheidsVerklaring). De ondersteuningsbekostiging verschilt 

per VSO.1 
 
  

Basisbekostiging 
 

Ondersteuningsbekostiging 
 
 
Totaal  personeel materieel personeel materieel 

Cat. 1 € 5.101,42 € 1.177,41 € 8.797,21 € 575,27 € 15.651,31 
Cat. 2 € 5.101,42 € 1.177,41 € 15.624,11 € 915,14 € 22.818,08 
Cat. 3 € 5.101,42 € 1.177,41 € 19.438,24 € 1.066,91 € 26.783,98 

 
In de wet is geregeld dat het samenwerkingsverband de ondersteuningsbekostiging moet 
betalen voor VSO-leerlingen. Het SWV heeft daartoe een budget voor zware 
ondersteuning. Daaruit dient zowel de ondersteuningsbekostiging voor de leerlingen die 
op 1 oktober staan ingeschreven betaald te worden, als de groeitelling voor de leerlingen 
die tussen 1 oktober T-1 en februari daarop volgend zijn ingeschreven in het VSO. Het 
budget dat beschikbaar was voor de ‘oude’ groeiregelingen is overgegaan naar de 
samenwerkingsverbanden. 

 
 
 
 
 

 
1 Bedragen gebaseerd op: publicatie VO-raad, febr.2015 
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Het samenwerkingsverband is in de groeiregeling verplicht de ondersteuningsbekostiging 
personeel over te dragen per leerling. De VO-Raad adviseert ook de personele 
basisbekostiging en de materiële basis- en ondersteuningsbekostiging over te dragen zodat 
voor iedere ‘groei-leerling’ de volle bekostiging voor de VSO-school beschikbaar komt. Dat 
is immers ook het geval bij de reguliere bekostiging. Omdat dit geen in de wet vastgelegde 
verplichting is, is er sprake van een keuze van het samenwerkingsverband die expliciet 
gedaan moet worden en in principe vastgelegd in het ondersteuningsplan en in het 
instrument Groeiregeling SWV moet worden doorgevoerd. 

 
De nieuwe groeiregeling is wezenlijk anders dan de voorgaande. Eerder vormde het aantal 
ingeschreven leerlingen op het VSO het uitgangspunt. In de nieuwe regeling is het aantal 
nieuwe leerlingen dat door het samenwerkingsverband is verwezen en ingeschreven in het 
VSO het uitgangspunt evenals het aantal leerlingen dat uitgeschreven wordt uit het VSO 
in diezelfde periode vanaf 1 oktober tot en met 1 februari daaropvolgend. Er wordt dus 
gekeken vanuit het perspectief van het samenwerkingsverband. 

De telling van de groei van het aantal nieuwe en uitgeschreven tlv’s dient zorgvuldig te 
gebeuren en is niet eenvoudig. Niet elke leerling telt mee en niet elke leerling moet er 
afgetrokken worden. Als het VSO cluster 3 en 4 aangeduid wordt als een ‘geheel’, kan 
gesteld worden dat alleen die leerlingen per school erbij geteld moeten worden die nieuw in 
dat ‘geheel’ en dat de leerlingen die per school uit dat ‘geheel’ uitgeschreven worden er van 
afgetrokken moeten worden. DUO is behulpzaam bij de vaststelling van de aantallen 
leerlingen die in dit kader van belang zijn. De opgave van een VSO-school via BRON van de 
ingeschreven leerlingen wordt door DUO via internet in zogenaamde kijkglazen gezet zodat 
elk samenwerkingsverband en elke VSO-school goed kan nagaan om welke aantallen 
nieuwe tlv’s en uitgeschreven tlv’s het per school per samenwerkingsverband gaat. 

 
Besluit vormgeving van de groeibekostiging 

 
Het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord draagt de personele 
ondersteuningsbekostiging over aan de individuele VSO-scholen. 

Nadere uitwerking: 

 Voor het bepalen van de groei en de overdracht-verplichting van de personele 
ondersteuningsbekostiging wordt in basis uitgegaan van de groeigegevens 
volgens het Kijkglas 3 en het rekenmodel dat de VO-raad beschikbaar heeft 
gesteld. Dit betekent dat de peildatum van 1 februari bepalend is voor het 
vaststellen van de groeiregeling. De gegevens van Kijkglas 3 worden 
gecontroleerd door het samenwerkingsverband. 

 Het samenwerkingsverband draagt de kosten voor de personele 
ondersteuningsbekostiging over. 
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Financiële consequenties. 

Voor het SWV 
Het SWV zal de personele ondersteuningsbekostiging voor elke groei-leerling betalen. Dat 
betekent: 

 
 Kosten: 
Cat. 1:Cl.4, ZML € 8.797,21 
Cat. 2: LZ, LG € 15.624,11 
Cat. 3: MG, EMB € 19.438,24 

 
Het SWV zal een budget van €100.000,- opnemen in de begroting om de groeiregeling te 
kunnen bekostigen.  

 
 De betaling aan de VSO-scholen van de groei per 1 februari (=T), wordt voor de 

groeibekostiging door het SWV gedaan en vindt plaats in het schooljaar volgend op 
betreffende teldatum. Betaling vindt plaats in twee delen, n.l. in november (=T+ 9 
maanden) en mei (=T+ 15 maanden). 

 
Voor de aangesloten verwijzende VO-scholen 
De aangesloten verwijzende VO-scholen dragen de kosten voor de personele en materiële 
basisbekostiging over aan het samenwerkingsverband. Door voor de overstap van VO naar 
VSO het principe “geld volgt leerling” te hanteren, is er een negatieve prikkel om leerlingen 
door te verwijzen naar het VSO. Bovendien stimuleren we dat leerlingen niet tijdens het 
schooljaar niet worden doorverwezen, wat voor zowel de leerling als het VSO prettiger is. 
De scholen krijgen hiervoor een rekening van het SWV, die gebaseerd is op een 
staffelsysteem (zie onderstaande tabel). Dit staffelsysteem geldt voor alle verwijzingen 
naar het VSO gedurende het schooljaar, ook die na 1 februari. Zo betalen alle scholen die 
naar het VSO verwijzen een bijdrage. Als dit bedrag in totaal niet voldoende is om de 
basisbekostiging te betalen zal het SWV het tekort aanvullen. 

 
PrO vmbo met lwoo overig  
€ 10.000,00 € 9.500,00 € 6.000,00 basisbedr. per schoolsoort 

€ 9.000,00 € 8.550,00 € 5.400,00 verwijzing oktober 
€ 8.000,00 € 7.600,00 € 4.800,00 verwijzing november 
€ 7.000,00 € 6.650,00 € 4.200,00 verwijzing december 
€ 6.000,00 € 5.700,00 € 3.600,00 verwijzing januari 
€ 5.000,00 € 4.750,00 € 3.000,00 verwijzing februari 
€ 4.000,00 € 3.800,00 € 2.400,00 verwijzing maart 
€ 3.000,00 € 2.850,00 € 1.800,00 verwijzing april 
€ 2.000,00 € 1.900,00 € 1.200,00 verwijzing mei 
€ 1.000,00  € 950,00 € 600,00 verwijzing juni 
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Financiële consequenties. 
 
Voor de reguliere scholen: 
Scholen die een leerling verwijzen naar het VSO dragen de bekostiging voor de 
leerling over voor het resterende deel van het schooljaar, volgens het hierboven 
opgenomen staffelsysteem. Aangezien het per school om slechts enkele leerlingen 
gaat, heeft dit geen grote gevolgen voor de scholen. 
 
Voor het SWV. 
Het SWV zal de personele ondersteuningsbekostiging voor elke groei-leerling 
betalen onafhankelijk van de bijdrage van de verwijzende vo school.  

 
 Kosten: 
Cat. 1:Cl.4, ZML € 8.797,21 
Cat. 2: LZ, LG € 15.624,11 
Cat. 3: MG, EMB € 19.438,24 

 
 
 
 
 
 
Vastgesteld 2 november 2015 door het bestuur van het samenwerkingsverband 
Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs. 
 
 
 


