
 

 
 
 
Aan de scholen voor voortgezet onderwijs van samenwerkingsverband Koers VO 
 
 
datum   : 30 juni 2020 

ons kenmerk : u021-20 

betreft : ondersteuningsbekostiging schooljaar 20-21  
en verantwoording binnen swv Koers VO 

 
 
Geachte directie, 
 
Zoals u van ons gewend bent informeren wij u voorafgaand aan het nieuwe schooljaar over de 
van Koers VO afkomstige ondersteuningsmiddelen. In juni 2019 hebben wij u bericht dat voor het 
restant van het ondersteuningsplan 2018-2022 er geen grote wijzigingen in de wijze van 
bekostigen van de extra ondersteuning van de scholen meer zullen plaats vinden. Vanaf 2019-
2020 zijn namelijk alle afzonderlijke budgetten samengevoegd tot één vast berekeningsmodel dat 
geldig is voor alle scholen voor voortgezet onderwijs binnen Koers VO.  
 
In de bijlage bij deze brief kunt u de berekeningswijze lezen die door Samenwerkingsverband 
Koers VO wordt gehanteerd. In verband met (beperkte) ruimte in de begroting verhogen wij het 
bedrag per leerling tot € 73. Met het versturen van deze brief is het overzicht van de middelen 
voor schooljaar 2020-2021 op onze website geplaatst onder 
https://www.koersvo.nl/samenwerkingsverband-koers-vo/financien/. U kunt hier voor uw school 
de ondersteuningsbekostiging voor zowel 2020-2021 als de eerdere jaren terug vinden.  
 
Verantwoording over de inzet van de ondersteuningsmiddelen is een belangrijk thema binnen 
Koers VO. Dit jaar hoopten we met u stappen te zetten in het van en met elkaar leren, maar dit 
heeft als gevolg van de coronacrisis vertraging opgelopen. De verantwoordingsmiddag van 
23 maart hebben we moeten annuleren. Omdat we de vraag naar ‘hoe gaan onze scholen om 
met de ondersteuningsmiddelen’ ook dit jaar wel willen stellen, ontvangt u nog voor de 
zomervakantie een bericht over het vervolg. Aan de hand van een aantal vragen zullen wij u 
verzoeken uit te leggen op welke wijze u in schooljaar 2019-2020 extra ondersteuning hebt 
geboden aan uw leerlingen, zowel in de periode voor als in de huidige corona-crisis. Op 
28 september 2020 organiseren wij een middag waarin wij het traject van “anders 
verantwoorden” in ons samenwerkingsverband opnieuw oppakken. U wordt hierover nog 
geïnformeerd.  
 
Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met 
mevrouw M. Terwisscha van Scheltinga via terwisscha@koersvo.nl of mevrouw C. Leeuwis via 
leeuwis@koersvo.nl. Voor financiële vragen kunt u contact opnemen met de heer 
J.P. van den Berg via vandenberg@koersvo.nl. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 

 
 
Dhr. J.M. van der Have en mw. drs. M. Dekkers MME 
College van Bestuur Samenwerkingsverband Koers VO 
 
Cc: schoolbesturen Koers VO  
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Bijlage bij de brief van 30 juni 2020 inzake de ondersteuningsbekostiging 20-21 en 
verantwoording binnen swv Koers VO 
 
De gezamenlijke visie binnen het samenwerkingsverband op ondersteuning 
Elke schoollocatie van Koers VO geeft zelf actief vorm aan het best passende onderwijs voor 
haar leerlingen. Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is binnen Koers VO de 
afspraak dat de regie hiervoor bij u als schooldirecteur ligt. Dit betekent dat u zelf afweegt welke 
inzet het beste tegemoetkomt aan de ondersteuningsvragen op uw locatie. 
 
In het ondersteuningsplan Koers VO 2018-2022 is de lijn doorgezet om een deel van de 
ondersteuningsmiddelen toe te kennen aan de vo-scholen via het waarderingssysteem. Dit past 
bij de ambities uit het ondersteuningsplan en dan met name onze gezamenlijke ambitie “Passend 
onderwijs is zichtbaar in school”. Besteding van deze middelen vindt uiteraard plaats binnen de 
bestaande en de te ontwikkelen kwaliteitskaders voor passend onderwijs vanuit het 
samenwerkingsverband. Steeds belangrijker wordt daarbij de verantwoording over de inzet van 
de middelen passend onderwijs naar elkaar.   
 
Doel, inzet en verantwoording van de ondersteuningsmiddelen  
De ondersteuningsmiddelen die de vo-scholen van Koers VO ontvangen zijn bedoeld voor het 
bieden van passende ondersteuning op de eigen schoollocatie. Van scholen wordt verwacht dat 
zij zich een visie vormen over wat de school nodig heeft om steeds beter passend onderwijs te 
kunnen vormgeven. In onderstaand kader, afkomstig uit het ondersteuningsplan 2018-2022, kunt 
u lezen wat voor Koers VO hiervoor de uitgangspunten zijn.  
 

Wat is ondersteuning? 
Voor Koers VO geldt als uitgangspunt dat er bij ondersteuning in het onderwijs altijd sprake is van 
één of meerdere van de hieronder genoemde vijf aspecten. 
1. extra handen/hoeveelheid aandacht (kan bijvoorbeeld gaan om: vormen van co-teaching, 

extra instructie of instructie in kleinere groepen of de inzet van assistenten); 

2. aanpassing onderwijsmaterialen; 

3. aanpassing ruimtelijke omgeving (bijvoorbeeld prikkelarme omgeving); 

4. inzet expertise (kan gericht zijn op leerling maar ook op docenten bij 

handelingsverlegenheid); 

5. samenwerking met collega-scholen (vo en/of vso) en met instanties die zich richten op 

jongeren. 

(gebaseerd op:  
M&O groep, indiceren en arrangeren met organisatiemodel IVO Passend onderwijs) 

 
Sinds 2017-2018 zijn we met u een proces van verantwoording gestart over hoe de 
ondersteuningsmiddelen bijdragen aan passend onderwijs in uw school. In eerste instantie met 
een formulier aan de hand van de vijf IVO-punten. Dit bleek inhoudelijk nog weinig inzicht te 
geven op de ondersteuning op onze scholen. Daarom is in 2018-2019 gekozen voor 
directiebijeenkomsten waarbij u met uw collega’s in gesprek ging over hoe u passend onderwijs 
op uw school vormgeeft. Dit schooljaar is afgesloten met de vraag om het 
verantwoordingsformulier, zoals meegestuurd met de uitnodiging van de directiebijeenkomsten, 
naar Koers VO te mailen. Deze keer stonden niet de getallen, maar uw eigen verhaal centraal.  
In schooljaar 2019-2020 is met een aantal vertegenwoordigers van scholen en schoolbesturen 
een traject gestart onder begeleiding van Thom Verheggen. Doel hiervan is om te komen tot een 
manier van verantwoorden die inzicht geeft voor scholen zelf, voor het samenwerkingsverband 
en waarbij we van elkaar kunnen leren. De stand van zaken en de beoogde vervolgstappen in dit 
traject, zouden met u gedeeld worden op een brede bijeenkomst op 23 maart 2020. Als gevolg 
van de coronacrisis is deze echter komen te vervallen. In juli ontvangt u bericht over hoe we 
verder willen gaan met dit traject en wat er hierbij van u verwacht wordt. 
 
  



 

Financiële uitwerking 2020-2021 
Het ondersteuningsbudget voor de vo-scholen is als gevolg van de landelijke verevening, en 
daardoor hogere bekostiging vanuit het Rijk aan Koers VO, de laatste jaren sterk verhoogd. Ten 
opzichte van 2018-2019 was dit voor de vo-scholen een toename van ongeveer 2 miljoen, tot in 
totaal ruim € 7,5 miljoen per jaar. Gedurende de huidige ondersteuningsplanperiode zal het totale 
ondersteuningsbudget constant blijven. Tegelijkertijd met de genoemde verhoging is de 
verdeelsystematiek per 2019-2020 verder vereenvoudigd. De middelen voor de begeleider 
passend onderwijs, die voorheen een aparte bekostiging hadden, zijn bijvoorbeeld toegevoegd 
aan het totale ondersteuningsbudget van uw school. Op deze manier heeft u één duidelijk budget 
waaruit u alle ondersteuningsactiviteiten kunt financieren. 
 
Voorwaarde hierbij is dat uw school de bpo-taken aantoonbaar belegt bij één of meer 
medewerker(s) als onderdeel van het ondersteuningsteam op uw school. Zie voor het 
takenpakket van een bpo’er het kwaliteitskader bpo op de website van Koers VO. De personele 
verplichtingen die eerder door uw school zijn aangegaan bij de overname van de bpo’er dienen 
door u gerespecteerd te worden.  
 
Opbouw ondersteuningsbudget per schoollocatie 
In de bekostigingssystematiek voor 2020-2021 worden dezelfde indicatoren als voorgaande jaren 
gebruikt. Mede als gevolg van de gestegen loonkosten wordt het bedrag per leerling verhoogd 
ten opzichte van 2019-2020.  
 

 Indicator ondersteuningsbudget 2019-2020 2020-2021 

1 Basisbedrag per schoollocatie (brin- + vestigingsnummer) € 25.000 € 25.000 

2 Bedrag per leerling (T-1) € 70 € 73 

3 Eenmalig bedrag per instromende leerling (T-1)   

  a       Speciaal basisonderwijs (sbao) € 2.000 € 2.000 

  b       Speciaal onderwijs (so) € 10.000 € 10.000 

  c       Voortgezet speciaal onderwijs (vso) € 10.000 € 10.000 

4 Aanvullende waardering (zie hieronder) ntb ntb 

 
Aanvullende waardering 
In de eerste maanden van elk nieuwe schooljaar wordt een aanvullende waardering uitgekeerd 
aan scholen die een extra inspanning hebben geleverd ten behoeve van passend onderwijs. Dit 
gebeurt op basis van jaarlijks door Koers VO vast te stellen indicatoren, zoals het plaatsen van 
leerlingen via de Taskforce thuiszitters en moeilijk plaatsbare (her)vestigers in onze regio. Dit 
bedrag wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd. Het is een extra waardering voor de 
inspanningen van uw school voor de leerlingen in ons samenwerkingsverband. Indien op uw 
school van toepassing, ontvangt u hierover in oktober 2020 een brief. 
 
 


