Memo omtrent grensverkeer SBO binnen passend onderwijs
Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat grensverkeer voor het samenwerkingsverband
passend onderwijs PO helemaal opnieuw start vanaf 1 augustus 2014. Het ministerie kiest om
juridische redenen voor de benadering dat alle verplichtingen van de oude samenwerkingsverbanden
WSNS per 1 augustus 2014 vervallen. Ook die van het grensverkeer. Het is dus niet relevant om op 1
augustus 2014 te kijken naar de leerlingen die in 2013-2014 uit een ander samenwerkingsverband
passend onderwijs afkomstig zijn en die te laten tellen volgens de T-1 systematiek als
grensverkeerleerlingen. Er is pas weer sprake van grensverkeer voor SBO-leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) die vanaf 1 augustus 2014 wordt afgegeven.
Voor plaatsing in het SBO geldt onder de huidige wet- en regelgeving dat voor plaatsing een
beschikking nodig is (na 1 augustus 2014 is een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV nodig).
Anders dan voor plaatsing in het SO is hieraan geen duur/looptijd of bekostigingscategorie
verbonden. Zittende leerlingen (ook in de overgang naar passend onderwijs) kunnen daarom gewoon
ingeschreven blijven. Er hoeft geen nieuwe beschikking aangevraagd te worden. Daarom was het ook
niet nodig om een overgangsartikel op te nemen in de wet. Hieruit volgt ook dat het SWV waar de
(zittende) leerling in het SBO is ingeschreven, betaalt voor de plaatsing (tenzij anders
overeengekomen met het SWV van herkomst van de leerling). Alleen voor nieuwe leerlingen gelden
afspraken over grensverkeer.
Over het algemeen gaat het om een relatief gering aantal leerlingen dat afkomstig is uit een ander
samenwerkingsverband maar er zijn enkele samenwerkingsverbanden waarbij dat aantal leerlingen
toch nog aanzienlijk is. Die hadden gerekend op een (forse) bijdrage vanuit andere verbanden, maar
zij ontvangen in 2014-2015 (vanwege de T-1 systematiek) dus niets. Pas in 2015-2016 is er weer
sprake van betaling voor grensverkeer en het betreft dan alleen betaling voor leerlingen die in 20142015 als grensverkeerleerlingen zijn geregistreerd en (conform artikel 125 lid 5) in 2015-2016 op de
school zijn ingeschreven1.
Het aantal grensverkeerleerlingen zal in de jaren na 2015-2016 nog toenemen, totdat na zo’n 4 à 5
jaar een stabilisatie optreedt in de instroom en uitstroom van het aantal grensverkeerleerlingen. Het
is zaak daarmee ook in de begroting rekening te houden, zowel wat het aantal
grensverkeerleerlingen betreft dat instroomt, als uitstroomt. Voor de overdrachtsverplichting in
verband met grensverkeer blijft gelden dat een leerling die voor of op 1 oktober is ingeschreven de
ondersteuningsbekostiging ontvangt in het daaropvolgende (school)jaar2, terwijl een leerling die na 1
oktober is ingeschreven in het daaropvolgende (school)jaar zowel de ondersteuningsbekostiging als
de basisbekostiging ontvangt.

1

De tekst van dit lid 5 luidt: ‘De overdracht, bedoeld in het eerste lid, eindigt met ingang van het schooljaar dat
volgt op het schooljaar waarin de leerling de speciale school voor basisonderwijs verlaat.’
2
Schooljaar waar het de personele bekostiging betreft, kalenderjaar waar het de materiële bekostiging betreft.
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Een leerling die zich aanmeldt bij een SBO van een ander SWV dan het verband waaruit hij afkomstig
is, kan dat alleen doen wanneer hij over een TLV bezit van dat verband waaruit hij vertrekt. De
procedure houdt vervolgens in dat het ontvangende SWV die leerling ook toelaatbaar moet verklaren
vanuit de wetenschap dat de bekostiging van die leerling op de SBO dan plaats vindt door het
verband waaruit die leerling afkomstig is. De betaling zelf is een zaak tussen de
samenwerkingsverbanden zoals dat onder WSNS ook het geval was.
Bij verhuizing van een leerling blijft de regeling gelden zoals die ook onder WSNS van toepassing was:
Wanneer ouders verhuizen binnen 6 maanden voor of na de toelating tot de SBO, moet het
samenwerkingsverband betalen waarin de SBO zich bevindt.
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