Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte
leerlingen in het PO en VO voor het schooljaar 2018-2019

Artikel 1. Toekenning ondersteuningsbudget schooljaar 2018-2019
1. Het bevoegd gezag van een basisschool1, een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) of
school voor voortgezet onderwijs2 waaraan een visueel gehandicapte leerling is ingeschreven,
die begeleiding ontvangt van een instelling voor visueel gehandicapte leerlingen, kan in
aanmerking komen voor aanvullende bekostiging.
2. Aan het bevoegd gezag wordt geen aanvullende bekostiging toegekend wanneer een visueel
gehandicapte leerling een indicatie heeft voor cluster 2.
3. Leerlingen bij wie, naast de visuele beperking, ook sprake is van een ernstige motorische,
medische, verstandelijke, gedrags- of psychiatrische problematiek, kunnen in aanmerking
komen voor een aanvullend budget vanuit cluster 1. Vanuit cluster 1 wordt als richtlijn gesteld
dat dit maximaal 50% is van de bekostiging, waarvoor de leerling in aanmerking komt conform
de oogheelkundige indicatiecriteria in combinatie met de ondersteuningsvraag met betrekking
tot de visuele beperking. Een en ander in afstemming met de school c.q het SWV.
4. Op grond van het besluit van de Commissie van Onderzoek over de ondersteuningsbehoefte
van de leerling en het daaraan verbonden arrangement, wordt de hoogte van de aanvullende
bekostiging bepaald. De bekostiging bedraagt in het schooljaar 2018-2019, per leerling de in
de tabel opgenomen bedragen. Afgezien van de eenmalige uitkeringen, worden deze gedeeld
door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden waarvoor de bekostiging wordt
toegekend.
Basisschool
Arrangement

Groep

Licht

Groep 1 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

Standaard

Jaarbedrag

Groep 1 t/m 2 en 4 t/m 8

€ 5.000

Groep 3

€ 6.500

Groep 4 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

€ 1.500

Groep 1
Intensief

Zeer intensief

1

€ 900

€

5.000

Groep 2 en 4 t/m 8

€ 7.500

Groep 3

€ 9.000

Groep 4 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

€ 1.500

Groep 1 t/m 8
Groep 3 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

€ 14.500
€ 1.500

Een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een school voor speciaal basisonderwijs.

2

Het voortgezet onderwijs omvat het onderwijs dat wordt gegeven ná het basisonderwijs en ná het speciaal
onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra,
educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

School voor speciaal basisonderwijs (sbo)
Arrangement

Groep

licht

Groep 1 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

€ 900

standaard

Groep 1 t/m 8, eenmalig, alleen bij instroom AOB

€ 900

Groep 1

€ 900

Intensief
Zeer intensief

Jaarbedrag

Groep 2 en 4 t/m 8

€ 3.750

Groep 3

€ 4.500

Groep 1 t/m 8

€ 7.250

School voor voortgezet onderwijs
Arrangement

Klas

Licht

Klas 1 t/m 6, eenmalig, alleen bij start klas 1 of bij instroom AOB

Standaard

Klas 1 t/m 6

€ 3.000

Klas 1 t/m 6, eenmalig, alleen bij start klas 1 of bij instroom AOB

€ 1.000

Klas 1 t/m 6

€ 5.000

Klas 1 t/m 6, eenmalig, alleen bij start klas 1 of bij instroom AOB

€ 1.000

Klas 1 t/m 6

€ 7.000

Klas 1 t/m 6, eenmalig, alleen bij start klas 1 of bij instroom AOB

€ 1.000

Intensief

Zeer intensief

Jaarbedrag
€ 900

Om met ingang van 1e van de maand voor aanvullende bekostiging in aanmerking te komen,
dient het bevoegd gezag waar de leerling staat ingeschreven, vóór de 20ste van die maand het
contract ingevuld en getekend op te hebben gestuurd naar de instelling voor visueel
gehandicapte leerlingen die de begeleiding verzorgt, en daarvan een ontvangstbevestiging te
hebben gekregen.
5. Jaarlijks wordt vóór 1 mei de regeling voor aanvullende bekostiging, inclusief de bedragen,
voor het daarop volgende schooljaar opgesteld en bekend gemaakt via Eduvip, www.eduvip.nl

Artikel 2. Bezwaar

1. Wanneer het bevoegd gezag van een basisschool of school voor voortgezet onderwijs het niet
eens is met de toekenning van de middelen op grond van het besluit van de Commissie van
Onderzoek, kan deze bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de instelling voor visueel
gehandicapte leerlingen. Het bevoegd gezag zal binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar
oordelen of – in relatie tot het besluit van de Commissie van Onderzoek - een correcte
toekenning van middelen heeft plaatsgevonden op grond van deze regeling, dan wel of een
wijziging van de toekenning gerechtvaardigd is.

