Aan:

aangrenzende samenwerkingsverbanden
Van het swv vo Zuid-Kennemerland

Onderwerp: Grensverkeer en zorgbudgetten
Betreft: Toelating tot lwoo-scholen zonder lwoo-indicatie

Inleiding
Binnen het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland zijn er drie scholen die als voorwaarde
voor toelating stellen dat de leerling een lwoo-indicatie heeft. Dat zijn de Daaf Gelukschool, de
Paulusmavo en het Tender College IJmuiden.
Als een leerling geen lwoo-indicatie heeft, maar wel is aangewezen op de ondersteuningsstructuur
van een van deze lwoo-scholen, dan wordt voor deze leerling een zorgbudget aangevraagd bij de
PCL. De ondersteuningsstructuur op deze scholen brengt immers extra kosten met zich mee. Over de
hoogte van het zorgbudget, de duur en de betaling ervan zijn duidelijke afspraken gemaakt binnen
ons samenwerkingsverband. Deze zijn vastgelegd in het reglement en het huishoudelijk reglement
van de PCL, die te vinden zijn op de website www.swv-vo-zk.nl. De hoogte van het zorgbudget is
gebaseerd op de extra bekostiging die een lwoo-leerling van Cfi-DUO krijgt.
Als een leerling vanuit een ander samenwerkingsverband bij een van onze lwoo-scholen wordt
aangemeld zonder lwoo-indicatie, dan vraagt de school waar de leerling is aangemeld een
zorgbudget aan bij de PCL van dat andere samenwerkingsverband.
Voor ieder jaar waarin de leerling op een van de genoemde lwoo-scholen geplaatst is, moet het
samenwerkingsverband waaruit de leerling afkomstig is opnieuw een zorgbudget toekennen aan de
leerling.
Omdat de toelatende school de voorwaarden voor toelating bepaalt zijn de afspraken van ons
samenwerkingsverband over het zorgbudget voorwaarden voor die toelating. De voor het
grensverkeer relevante afspraken zijn:
Afspraken over zorgbudgetten binnen het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland
- De hoogte van het zorgbudget is € 3.500 per jaar
- De hoogte van het zorgbudget voor leerlingen die gedurende het jaar worden aangemeld is
gelijk aan het aantal maanden waarvoor het zorgbudget nog geldt
- Het zorgbudget komt in plaats van een lwoo-financiering en toekenning staat los van andere
ondersteuningsbudgetten (zoals LGF) die de leerling mogelijk heeft
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