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Memo grensverkeer sbo 

Vastgesteld op:  

Deelnemende samenwerkingsverbanden passend onderwijs: 

- Swv 20.01 PO 

- Swv 22.01 PO 

- Swv 22.02 PO 

- Swv 22.03 PO 

 

Doel 

Doel van deze memo is om de route in een situatie van verwijzing bij grensverkeer sbo te 

verhelderen. Uitgangspunten daarbij zijn: 

- Leerlingen kunnen zo snel mogelijk terecht op de meest passende sbo-onderwijsvoorziening 

binnen of buiten de regio van het samenwerkingsverband. 

- Voor verwijzende schoolbesturen en ouders is de verwijzingsroute helder en eenvoudig. 

- De route is conform wet- en regelgeving. 

- De afspraken doen recht aan de beleidsvrijheid van samenwerkingsverbanden en de keuzes 

die samenwerkingsverbanden daarin gemaakt hebben.  

- Er is tijdig sprake van inzicht in de consequenties van de verrekening van kosten tussen 

samenwerkingsverbanden 

 

Grensverkeer 

Er is sprake van grensverkeer tussen samenwerkingsverbanden als een leerling die schoolgaand is in 

de regio van een samenwerkingsverband, een school voor s(b)o bezoekt die gelegen is in een ander 

samenwerkingsverband. In wet- en regelgeving zijn bepalingen vastgelegd over de toelating en over 

de bekostiging bij grensverkeer in het sbo. In deze memo wordt de handelwijze nader toegelicht..  

Grensverkeer kan ontstaan vanuit verschillende situaties en in deze verschillende situaties leiden tot 

verschillende toelating en bekostiging. Zo is er bijvoorbeeld bij verhuizing  niet altijd sprake van 

overdracht van middelen en kan het uitmaken of de leerling al wel of nog niet stond ingeschreven bij 

een school. In de bijlage zijn de verschillende situaties beschreven.  
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Wie geeft de toelaatbaarheidsverklaring af? 

In artikel 18, lid 6 en artikel 40, lid 8 is vastgelegd dat een leerling alleen kan worden toegelaten tot 

een school voor speciaal basisonderwijs als het samenwerkingsverband waartoe de sbo-school 

behoort de leerling toelaatbaar heeft verklaard tot het onderwijs in het sbo in het 

samenwerkingsverband. In artikel 125, lid 1 is vastgelegd dat het samenwerkingsverband alleen 

middelen overdraagt aan een samenwerkingsverband als het samenwerkingsverband heeft bepaald 

dat de leerling is aangewezen op het onderwijs van een sbo-school. Kortom, voor de toelating is een 

toelaatbaarheidsverklaring nodig afgegeven door het samenwerkingsverband waarin de sbo-school 

staat. Om de bijbehorende middelen te ontvangen is het vereist dat het samenwerkingsverband 

waar de leerling  op een school is ingeschreven, heeft bepaald dat de betreffende leerling is 

aangewezen op het onderwijs van een speciale basisschool.  Dat betekent dat in  deze situatie een 

besluit van twee samenwerkingsverbanden noodzakelijk is. 

Dit is het geval als een leerling die wordt toegelaten tot het sbo afkomstig is van een basisschool uit 

een ander samenwerkingsverband, tenzij  de toelating plaatsvindt binnen 6 maanden voor of na een 

verhuizing van de leerling  van een woning buiten het gebied van het samenwerkingsverband van de 

speciale school voor basisonderwijs naar een woning binnen dat gebied1. Als er sprake is van zo’n 

verhuizing naar het nieuwe SWV, of als de leerling nog niet eerder op school heeft gezeten, of als de 

leerling afkomstig is van speciaal onderwijs, is alleen het besluit van het samenwerkingsverband 

waarin de sbo staat nodig. Dit samenwerkingsverband bekostigt de plaatsing op het sbo. Zie het 

bijgevoegde stroomschema.  

 

Hoe bepaalt een samenwerkingsverband of de leerling is aangewezen op sbo?  

Samenwerkingsverbanden hebben een grote mate van beleidsvrijheid en maken verschillende 

keuzes als het gaat om de mogelijkheden op reguliere basisscholen (basisondersteuning), de criteria 

om in aanmerking te komen voor extra ondersteuning, en de wijze waarop de 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen in kaart wordt gebracht en de wijze waarop een 

toelaatbaarheidsverklaring tot stand komt.  Het ondersteuningsprofiel van scholen voor sbo kan 

verschillen evenals de bekostiging waarover deze scholen kunnen beschikken. Voor de afspraken die 

er gemaakt worden over grensverkeer tussen de samenwerkingsverbanden is dit niet relevant. 

 

  

                                                           
1 Indien leerlingen in een pleeggezin worden opgenomen of in een instelling worden geplaatst, wordt 

dit opgevat als een verhuizing. Dit kan afwijken van de inschrijving in het GBA. 
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Route 

Indien er sprake is van een situatie waarin twee samenwerkingsverbanden een besluit nemen over 

toelaatbaarheid van een leerling, is het van belang dat deze route eenvoudig is, niet gepaard gaat 

met overbodige bureaucratie en geen onnodige vertraging oplevert. 

Afspraken: 

- De aanvraag wordt als eerste ingediend in het samenwerkingsverband dat de sbo-plaatsing 

bekostigt, aan de hand van de criteria en de dossier vereisten van dat betreffende 

samenwerkingsverband. In de aanvraag wordt de beoogde school aangegeven.  

- Het samenwerkingsverband (1) neemt een besluit, informeert de aanvrager en de ouders 

over het besluit. Eveneens informeert het samenwerkingsverband (1) de aanvrager en de 

ouders over het feit dat in geval van een positief besluit, de aanvraag en een kopie van de 

toelaatbaarheidsverklaring wordt doorgestuurd aan het samenwerkingsverband (2) waarin 

de beoogde school staat.  

- Het samenwerkingsverband (1) stuurt de aanvraag en een kopie van de 

toelaatbaarheidsverklaring naar het samenwerkingsverband (2) waartoe de beoogde sbo 

behoort.     

- Het samenwerkingsverband (2) beoordeelt de aanvraag aan de hand van de ter hand 

gestelde informatie en neemt een besluit over de toelaatbaarheid. Het 

samenwerkingsverband (2) stelt geen andere en/of aanvullende dossier vereisten, tenzij 

sprake is van bijzondere redenen.  

- Het samenwerkingsverband (2) neemt een besluit over de toelaatbaarheid en informeert de 

aanvrager en de ouders hierover. 

- Indien sprake is van onduidelijkheden, vindt overleg plaats tussen de 

coördinatoren/directeuren van de samenwerkingsverbanden en wordt gezamenlijk een 

oplossing bepaald.   

 

Facturering tussen swv’s 

Verrekening van grensverkeer vindt plaats tussen de samenwerkingsverbanden.   

Een keer per jaar, in het najaar, verrekenen de samenwerkingsverbanden de kosten van het 

grensverkeer sbo met elkaar. Hiervoor worden de uitgangspunten van de notitie ‘Passend onderwijs 

en de spelregels SBO’ (april 2015) en het instrument van de PO-raad gehanteerd.  

Het ontvangende swv stelt uiterlijk op 1 november een declaratie/factuur op voor het betalende swv. 

Daarbij wordt conform het advies in bovengenoemd notitie, zowel de personele als de materiele 

bekostiging in rekening gebracht. Bij inschrijving tussen 2 oktober en 31 juli van het voorgaande 

schooljaar wordt tevens de basisbekostiging in rekening gebracht.  Bij de verrekening wordt 

uitgegaan van de bedragen die aan het begin van het schooljaar gepubliceerd worden. Er wordt 

achteraf geen correctie toegepast als bedragen in de loop van het schooljaar bijgesteld worden.  
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Het samenwerkingsverband onderbouwt een factuur door middel van de volgende informatie: 

- Naam leerling 

- TLV-nummers van beide SWV-en 

- Geboortedatum 

- Naam sbo-school 

- Datum inschrijving school  

- School van herkomst  

Het betaalplichtige swv maakt 5/12 deel van de nota uiterlijk voor 1 december van het lopende 

schooljaar over aan het ontvangende swv. 

Het betaalplichtige swv maakt 7/12 deel van de nota uiterlijk voor 1 april van het lopende schooljaar 

over aan het ontvangende swv. 

Een alternatief op deze betaalregeling is een maandelijkse betaling van 1/12e deel van de nota. 
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