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GELD VOLGT LEERLING  VO     KALENDERJAAR 2023 
 

 

 
Op 19 juni 2013 heeft de ledenraad van het samenwerkingsverband het volgende besluit genomen 

met betrekking tot leerlingen die tijdens het schooljaar overstappen van de ene vo-school naar een 

andere: 

De materiële én personele bekostiging worden na 1 oktober van enig jaar naar rato 

overgemaakt aan de nieuwe school van de leerling, volgens de bedragen die jaarlijks 

gepubliceerd worden in de Staatscourant. 

Met betrekking tot het vso is op 10 juni 2015 een aanvullend besluit genomen: 

Als een vso-leerling tussentijds overstapt naar een andere school wordt een evenredig deel 

van de basisbekostiging en P&A overgemaakt.  

Voor de ondersteuningsbekostiging geldt: 

- als de leerling overstapt van de ene vso-school naar de andere vso-school volgt ook 

een evenredig deel van de ondersteuningsbekostiging de leerling; 

- als de leerling overstapt van een vso-school naar een vo-school voeren de beide 

scholen overleg over de hoogte van het ondersteuningsbedrag. 

 

De hierbij behorende bedragen staan hieronder vermeld. 

 

 

Sinds 1 augustus 2016 geldt voor lwoo-leerlingen in dit samenwerkingsverband populatiebekostiging, 

dus wordt die ondersteuningsbekostiging niet meer gekoppeld aan een individuele leerling. Als een 

lwoo-leerling tussentijds overstapt wordt alleen het basisbekostigingsbedrag berekend1. 

Vanaf 2022 geldt er een vereenvoudigde bekostigingsregeling. Er wordt geen onderscheid meer 

gemaakt tussen personele en materiële (exploitatie-) bekostiging. De bedragen voor 2023 zijn 

gepubliceerd in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-17117.html  

 

 

NB: het betreft hier een afspraak tussen de besturen in Zuid-Kennemerland; dit is geen landelijke 

regeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 met uitzondering van het Rudolf Steiner College 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-17117.html
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Bij leerlingen afkomstig van een vo-school 

 

Als een leerling overstapt van een vo-school naar een andere school (vo of vso) wordt de 

basisbekostiging doorberekend. De school van herkomst maakt aan de ontvangende school het 

evenredig deel over van het bedrag dat zij zelf gekregen heeft, gerekend vanaf de eerste volle maand 

waarin de leerling op de nieuwe school zit. 

Het schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli; dat betekent dat de nieuwe school tot en 

met juli het bekostigingsbedrag krijgt. Als een leerling vóór 1 oktober overstapt naar een andere 

school krijgt de nieuwe school van DUO-Cfi de volledige bekostiging voor het gehele schooljaar, dus 

dan hoeven er geen bedragen overgeheveld te worden. 

 

De berekening wordt dus: 

aantal volledige maanden t/m juli, gedeeld door 12, maal het onderstaande bedrag2. 

 

 

BASISBEKOSTIGING PER JAAR 

 

Schoolsoort (waar de leerling vandaan komt) basisbedrag aanvullend 
(ondersteuning) 

totaal 

vmbo-onderbouw (alle niveaus),  
vmbo-TL-bovenbouw,  
havo en vwo (onder- en bovenbouw) 

8.022   

vmbo-BK/bovenbouw 9.438   

vmbo-GL/bovenbouw 8.022 321 8.343 

PrO 9.438 5.1883 14.646 

lwoo-leerling op Rudolf Steiner College 8.022 5.1883 13.210 
 

 

Bedragen voor ouderbijdrage, boekenkosten, kluisjeshuur e.d. worden niet doorberekend. 
 

 
2 In deze notitie worden bedragen gehanteerd die op hele euro’s zijn afgerond. 
3 Dit is 4988,21 aanvullende ondersteuning personeel + 199,41 materieel 


