Bekostiging bij
grensverkeer en
verhuizing

Welk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de
bekostiging van leerlingen bij grensverkeer of verhuizing?

Nieuwe regelingen voor grensverkeer
(sbo, VSO en LWOO/PRO)
Grensverkeer




sbo




(V)SO







Lwoo en
pro (vanaf
1-08-2015)



Als voor het sbao een tlv wordt afgegeven door een
swv, blijft dat swv betalen (overdracht), ook als een
leerling naar een sbo school van een ‘buur’ swv gaat.
Ook het nieuwe (of ‘buur’) swv dient een tlv af te
geven voor de leerling; zij ontvangen dan de middelen
voor de leerling van het andere samenwerkingsverband
(zie toelichting onderaan deze pagina)

Verhuizing




Wanneer ouders verhuizen, binnen 6 maanden voor of
na de toelating tot het sbao, melden zij hun kind aan
bij een (speciale) basisschool in de nieuwe regio.
Voor plaatsing in het sbo is een tlv van dat (nieuwe)
swv nodig. Dat is ook het swv dat moet betalen voor
de extra ondersteuning/ de plaatsing in het sbao.

Bij zowel ‘grensverkeer’ als verhuizing geeft het swv dat de eerste tlv heeft afgegeven, een nieuwe tlv af indien de
looptijd is verstreken.
Uitgangspunt hierbij is dat het verwijzende swv betaalt voor plaatsing in het (v)so en dat er geen prikkels vanuit gaan
om een korte looptijd van de tlv vast te stellen.
Bij verhuizing van een leerling naar de andere kant van het land blijft het oorspronkelijke swv blijft betalen, totdat er
sprake is van een nieuwe aanmelding (bij overgang van po naar vo).
Bij verhuizing kunnen, indien (v)so plaatsing niet het meest passende aanbod meer is, met het samenwerkingsverband
waar de leerling naartoe is verhuisd afspraken worden gemaakt over het doen van een ander passend aanbod.

Wetsartikelen:
- WPO, art
40, lid 8
- WPO, art
125, lid 1
en 4

Wetsartikelen:
- WPO, art 40,
lid 10 t/m 15

Uitgangspunt is dat een tlv voor het lwoo en pro landelijk geldig is.
De ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro wordt telkens bekostigd door het samenwerkingsverband waar de leerling
op dat moment naar school gaat, zowel bij grensverkeer als bij verhuizing van woonplaats.
Bovenstaande rond de tlv voor lwoo en pro is vastgelegd in een concept wetsvoorstel dat net op internet heeft gestaan
ter consultatie en dat binnenkort aan de Raad van State zal worden aangeboden. De verwachte datum van
inwerkingtreding is 1 augustus 2015.

Grensverkeerleerling sbo
Een leerling van een basisschool P die een toelaatbaarheidsverklaring sbo van swv A heeft verkregen kan vervolgens aangemeld worden bij
een sbo Q in swv B. In zo’n geval moet swv B ook een toelaatbaarheidsverklaring sbo afgeven alvorens de leerling ingeschreven kan worden
bij sbo Q. Swv B kan daarbij uiteraard gebruik maken van het gegeven dat er al een tlv is afgegeven. Wordt door swv B een tlv sbo
afgegeven en wordt de leerling ingeschreven bij sbo Q, dan vindt overdracht van de bekostiging plaats op basis van artikel 125 WPO voor
het daaropvolgende schooljaar en moet swv A, dat de eerste toelaatbaarheidsverklaring heeft verstrekt, de bekostiging overdragen.

Overgang naar de nieuwe regeling voor grensverkeer
in het sbo
Oude grensverkeer regelingen
 Alle verplichtingen van de oude swv’en vervallen,
dus ook de verplichting van het grensverkeer.
 Leerlingen die in 2013-2014 terecht als
grensleerling zijn geregistreerd door een ander
swv, zullen niet bekostigd worden door dat andere
swv. Alleen op vrijwillige basis kunnen swv’en
afspraken maken om toch wel tot enige
verrekening te komen.
 Swv’en WSNS die onderling in het verleden al
afgesproken hadden dat het grensverkeer op basis
van de T-systematiek verrekend zouden worden,
ontlopen nu het probleem doordat in 2013-2014 het
grensverkeer op basis van die afspraken al meteen
wordt verrekend.

Nieuwe grensverkeer regelingen
 Grensverkeer voor het swv passend onderwijs PO
start helemaal opnieuw vanaf 1-08-2014
 Zittende leerlingen kunnen gewoon ingeschreven
blijven; aan de tlv (of de beschikking van voor 108-2014) is tenslotte geen duur/looptijd of
bekostigingscategorie gekoppeld.
 Het swv waar de zittende leerling in het SBO is
ingeschreven betaalt voor de plaatsing.
 Alleen voor nieuwe leerlingen (na 1-08-2014)
gelden afspraken over grensverkeer.

Implicaties (I)
- Een aantal swv rekende mogelijk op een (forse) bijdrage van andere swv’en (op basis van de oude grensverkeer
regeling), maar zij ontvangen in 2014-2015 vanwege de t-1 systematiek niets.
- Pas vanaf 2015-2016 is er weer sprake van betaling voor grensverkeer (alleen voor leerlingen die in 2014-2015 zijn
geregistreerd als grensverkeerleerling).
- Het aantal grensverkeerleerlingen zal de komende 4 á 5 jaar toenemen en daarna stabiliseren.
Implicaties (II)
Het zal voor het maken van nadere afspraken tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs absoluut niet
eenvoudig zijn om uit te zoeken welke leerlingen als grensverkeerleerling moeten worden gezien als de regio van het
nieuwe samenwerkingsverband niet ongeveer overeenkomt met het gebied van het vroegere samenwerkingsverband
WSNS. In tal van situaties zijn leerlingen, die op 31 juli 2014 nog grensverkeerleerling waren, per 1 augustus 2014
leerlingen die compleet behoren tot het samenwerkingsverband passend onderwijs PO.

