GELD VOLGT LEERLING

KALENDERJAAR 2020

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 bedragen die hieraan gekoppeld zijn staan hieronder beschreven.
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.
De bedragen voor 2020 zijn gepubliceerd in de Staatscourant:
Materiële bekostiging (exploitatiekosten) en personele bekostiging (GPO):
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38744.html
Materiële bekostiging vso: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-54802.html
Ondersteuningsbekostiging: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-57499.html
Formatiebesluit WVO: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005446/2019-01-01
A. 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, dat is de personele bekostiging én de materiële bekostiging (exploitatiekosten),
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 de som van de onderstaande bedragen2.
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met uitzondering van het Rudolf Steiner College
In deze notitie worden bedragen gehanteerd die op hele euro’s zijn afgerond.
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PERSONELE BEKOSTIGING
Voor de personele bekostiging wordt de hoogte van het bedrag bepaald door de onderwijssoorten
die op de school van herkomst aangeboden worden. De personele bekostiging op een school met
uitsluitend vmbo is anders dan op een school waar naast vmbo ook havo/vwo gegeven wordt.
Voor lwoo-leerlingen wordt geen extra ondersteuningsbedrag meer berekend omdat in dit swv een
populatiebekostiging gehanteerd wordt.
Schoolsoort van herkomst
PrO (€ 5906 + 4459 ondersteuningsbekostiging)

jaarbedrag
10.365

Oost ter Hout, De Schakel, Tender College-PrO

school met vmbo B/K/TL (1)

5906

Haarlem College, Montessori College Aerdenhout, Hartenlustmavo, Haemstede-Barger, Paulusmavo,
Daaf Gelukschool

school met (havo)/vwo (2)

5902

ECL, Sancta Maria, Kennemer Lyceum, Stedelijk Gym, Felisenum, Hageveld

school met TL/havo/vwo (3)

5664

Schoter SG, Mendelcollege, Coornhert Lyceum, Rudolf Steiner College

lwoo-leerling op Rudolf Steiner College
school met B/K/TL/havo/vwo (4)

6387 + 4459
6115

Vellesan College, Wim Gertenbach College*, Ichthus Lyceum*, Duin en Kruidbergmavo*, Maritiem
College IJmuiden*, Technisch College Velsen*, Tender College-vmbo, Sterren College Haarlem*
* scholen van het Noordzee College (01KL) hebben allemaal hetzelfde BRIN-nummer en vallen daarom alle in deze
categorie

MATERIËLE BEKOSTIGING
Voor de materiële bekostiging (exploitatiekosten) wordt niet gekeken naar de school van herkomst
maar naar de opleiding die de leerling volgt. De bedragen hiervoor lopen uiteen van € 682 tot € 2526.
opleiding

leerjaar

bedrag

PrO

Alle leerjaren

1441

vwo, havo, vmbo-B/K/TL m.u.v. Nautisch
vmbo Nautisch
vwo, havo, vmbo-TL
vmbo GL
vmbo basis/kader
Alle afdelingen m.u.v. Groen, Media en
Nautisch
vmbo basis/kader Landbouw (Groen)
vmbo basis/kader Media

1-2
1-4
3-6
3-4
3-4

824
2526
682
1020
1900

3-4
3-4

1222
2526

3

lwoo-leerling
(alleen RSC)3

850

Voor scholen met lwoo-populatiebekostiging gaat sinds 1-8-2016 de lwoo-bekostiging niet meer mee met de
individuele leerling
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Voorbeelden van het totaalbedrag per leerling (personele + materiële bekostiging):
Leerling in klas 1 praktijkonderwijs
van Oost ter Hout naar De Schakel

10.365 + 1441 =

11.806

Leerling van klas 1 vmbo B/K
van MCIJ (Nautisch) naar Technisch College Velsen
van TCV (Techniek) naar Maritiem College IJmuiden

6115 + 2526
6115 + 824

=
=

8641
6939

Leerling in klas 2 vmbo-T
van Hartenlustschool naar Sterren College
van Vellesan College naar Sterren College

5906 + 824
6115 + 824

=
=

6730
6939

Leerling in klas 3 vmbo-K Media
van Haarlem College naar Sterren College Horeca

5906 + 2526

=

8432

Leerling in klas 3 vmbo-B Zorg en Welzijn
van Sterren College naar Haarlem College
van Haarlem College naar Sterren College

6115 + 1900
5906 + 1900

=
=

8015
7806

Leerling in klas 4vwo
van Felisenum naar 4havo Ichthus
van Vellesan naar 4havo Ichthus

5902 + 682
6115 + 682

=
=

6584
6797

Bedragen voor ouderbijdrage, boekenkosten, kluisjeshuur e.d. worden niet doorberekend.
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B. Bij leerlingen afkomstig van een vso-school
Voor vso-leerlingen is de bekostiging opgebouwd uit een basisdeel en een ondersteuningsdeel, die
elk weer uit een personele en een materiële component bestaan. Verder wordt er nog een bedrag
per leerling toegekend voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Voor cumi-leerlingen wordt een
toeslag gegeven bij de basisbekostiging personeel en bij P&A4, vanaf de vijfde cumi-leerling.
Bij de basisbekostiging varieert de GGL per school, en daarmee dus het ‘basisdeel personeel’.
De componenten voor de berekening zijn:
1. basisbekostiging personeel
2. basisbekostiging materieel
3. ondersteuningsbekostiging personeel
4. ondersteuningsbekostiging materieel
5. personeels- en arbeidsbeleid (P&A)
6. eventueel cumi-toeslag
In het vso wordt onderscheid gemaakt tussen drie ondersteuningscategorieën:
1. laag: zeer moeilijk opvoedbare kinderen (Cluster 4-zmok), zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk),
langdurig zieken LZ
2. midden: lichamelijk gehandicapten LG
3. hoog: meervoudig gehandicapten MG
Met name voor het ondersteuningsdeel van de bekostiging verschillen de bedragen bij deze
categorieën. Dit onderscheid wordt uiteraard meegenomen in de berekening, zie tabel hieronder. De
categorie waartoe de leerling behoort staat vermeld op de TLV van de leerling.
Bij een overstap van de ene vso-school naar de andere gelden de volgende bedragen:
school van herkomst categorie
Gunning
1
cluster4
Molenduin
1
cluster4
Voorthuijs
1
zmlk
Parel
2
LG
Parel
3
MG
Schelp
1
zmlk
Heliomare
1
cluster4 en LZ
Heliomare
2
LG
Heliomare
3
MG
Waterlelie
1
zmlk
4

basisdeel
7588

ondersteuningsdeel
11.019

TOTAAL BASIS +
ONDERSTEUNING
18.607

TOTAAL voor
CUMI-LEERLING
21.562

7380

11.019

18.399

21.415

7466

11.019

18.485

21.378

7719

19.217

26.936

29.957

7719

23.731

31.450

34.471

7802

11.019

18.821

21.883

7971

11.019

18.990

22.138

7971

19.217

27.189

30.336

7971

23.731

31.702

34.850

8101

11.019

19.120

22.332

P&A: het bedrag voor personeels- en arbeidsmarktbeleid
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Waterlelie
LG
Waterlelie
MG

2

8101

19.217

27.318

30.531

3

8101

23.731

31.832

35.045

*In bovenstaande tabel zijn afgeronde bedragen gebruikt, daardoor kloppen de optellingen soms
niet.
Een specificatie van hoe de bedragen zijn opgebouwd kan opgevraagd worden bij het swv:
“Onderbouwing berekening bedragen vso 2020” (Word) en “Opbouw bekostigingsbedrag VSO 2020”
(Excel).

Bij de overstap van een vso-school naar een reguliere vo-school geldt:
De vo-school ontvangt het basisbekostigingsbedrag (personele en materiële bekostiging) dat het zelf
ontvangen zou hebben voor de leerling voor het resterende deel van het jaar. De vso-school behoudt
het ondersteuningsdeel en levert hiervoor nazorg aan de leerling en de ontvangende school. De voschool en de vso-school sluiten hiervoor een nazorgovereenkomst.
Voorbeelden:
Leerling klas 2 vmbo stapt per 1 januari over van de Prof. Dr. Gunningschool naar het Sterren College:
7/12 x (6115 + 824) = € 4048.
Leerling klas 4 havo stapt per 1 april over van Vestiging Gunning op de Daaf Geluk naar Kennemer
Lyceum: 4/12 x (5902 + 682) = € 2195.
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