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 Aan de besturen en medezeggenschapsraden in (v)so, po en vo 

 

 

Datum 27 april 2010 

Betreft Maatregelen leerlinggebonden financiering 

 

 

 

Geacht bestuur, 

Met deze brief informeer ik u over de maatregelen die met ingang van 1 augustus 

2010 getroffen worden wat betreft de leerlinggebonden financiering, 

respectievelijk het flankerend beleid waarmee de personele gevolgen van die 

maatregelen zullen worden opgevangen. Deze gevolgen kunnen zich met name 

voordoen bij besturen van speciale scholen voor basisonderwijs en besturen van 

scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 

 

Concreet houden de bovengenoemde maatregelen in dat het bedrag voor 

ambulante begeleiding binnen de leerlinggebonden financiering wordt verlaagd 

met 13,6%. Dit geldt voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het 

voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt het schooldeel van de rugzak in het 

speciaal basisonderwijs verlaagd met € 4209,-.  

 

Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de uitgaven voor speciale leerlingenzorg 

te houden binnen het budgettaire kader dat daarvoor binnen de rijksbegroting is 

vastgesteld. De uitgaven voor speciale leerlingenzorg zijn de afgelopen jaren 

sterk gestegen door een grote toename van het aantal leerlingen met een 

indicatie voor leerlinggebonden financiering of speciaal onderwijs. Over deze 

maatregelen is de afgelopen weken overleg gevoerd met de Tweede Kamer, die 

daarmee heeft ingestemd.  

 

De maatregelen hebben gevolgen voor de bekostiging van speciale scholen voor  

basisonderwijs en van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Over deze 

gevolgen is overleg gevoerd met de betrokken werkgeversorganisaties en met de 

organisaties voor onderwijspersoneel. Dit heeft geleid tot afspraken die ten doel 

hebben de maatregelen zonder gedwongen ontslagen in te voeren. Concreet is 

het volgende afgesproken: 

 

 er wordt een matchpunt ingericht waar (1) personeelsleden in het sbo en 

(v)so die tengevolge van bovengenoemde maatregelen met ontslag 

worden bedreigd, van werk naar werk begeleid worden en waar (2) 

besturen van po-, (v)so- en vo-scholen passende vacatures kunnen 

aanmelden voor deze personeelsleden; 
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 er wordt een maatwerkoplossing geboden in gevallen waarin de 

(financiële) continuïteit van een instelling in het sbo of (v)so als gevolg 

van de onderhavige bezuiniging wordt bedreigd.  

 

De afspraken zullen worden vastgelegd in een convenant tussen 

werkgeversorganisaties, personeelsorganisaties en het ministerie. De tekst 

hiervan zal worden geplaatst op de website van de rijksoverheid 

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-

publicaties). 

 

Op een later moment zullen de afspraken nader worden toegelicht in een brief 

van de betrokken werkgeversorganisaties aan hun leden. 

 

Het matchpunt is met name bedoeld voor ambulante begeleiders in het 

(voortgezet) speciaal onderwijs, respectievelijk leraren in het speciaal 

basisonderwijs die als gevolg van de maatregelen boventallig (dreigen te) 

worden. De betrokken besturen kunnen deze personeelsleden aanmelden bij het 

matchpunt (Infopunt Passend Onderwijs). Deze aanmelding zal ook onderdeel 

vormen van de instroomtoets van het Participatiefonds. Bij het matchpunt kunnen 

ook vacatures worden aangemeld die passend zijn te achten voor deze 

personeelsleden. Gezien het feit dat een deel van de betrokken personeelsleden 

als ambulant begeleider wordt ingezet in het vo, wordt ook besturen van vo-

scholen gevraagd passende vacatures aan te melden. Nadere informatie volgt op 

de website van het Infopunt Passend Onderwijs.  

 

Het hierboven toegelichte flankerend beleid geldt voorshands voor de schooljaren 

2010/2011 en 2011/2012. Het is de intentie van partijen vervolgens nieuw 

flankerend beleid af te spreken als onderdeel van de invoering van passend 

onderwijs. 

 

Gezien het grote belang dat gemoeid is met het behoud voor het onderwijs van 

de expertise van de personeelsleden die als gevolg van de 

bezuinigingsmaatregelen boventallig dreigen te worden, wil ik de besturen 

alsmede de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het (v)so, po en vo 

hierbij oproepen tot optimale benutting van het matchpunt. 

 

 

Hoogachtend, 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, 

  

  

 

José Lazeroms 
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