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Status 
• Deze notitie is vastgesteld door de schoolbesturen op 21 juni 2018 en wordt jaarlijks van een 

update voorzien 
• Het positieve financiele besluit is door het College van DRV genomen op 28 augustus 2018 

(beschikking kenmerk 0032541/SD-BS) 
• In het bestuurlijk overleg ‘jonge kind Samenwerkingsagenda onderwijs’ van 29 september 2020 

is besloten de bijdrage voor de schoolbegeleidingsmiddelen met ingang van 2021 terug te 
brengen naar € 50.000,- structureel. 

• Deze versie bevat een update met geactualiseerde leerlingaantallen per 1 okt 2021 
 
 
I  -  Aanleiding  
Schoolbesturen ontvangen jaarlijks een rechtstreekse rijksvergoeding voor de kosten van 
schoolbegeleiding. Daarnaast levert de gemeente DRV een bijdrage met als doel het 
verstevigen van de doorgaande lijn en het bevorderen van een integrale aanpak.  
Vanaf 2019 wil de gemeente de inzet en verantwoording van deze middelen meer 
afstemmen op de doelstellingen van passend onderwijs.  
In samenwerking met schoolbesturen en Passenderwijs wil de gemeente middelen ter 
beschikking blijven stellen om middels handelingsgerichte diagnostiek onderwijsbehoeften in 
kaart te brengen, leidend tot passende ondersteuning voor kinderen binnen de gemeente. 
Het gericht inzetten van middelen voor handelingsgerichte diagnostiek en passende 
ondersteuning biedt de volgende voordelen: 

• preventieve signalering (het adequaat en gericht in kaart brengen van onderwijsbehoeften 
voorkomt mogelijk brede, intensievere begeleiding) 

• integratieve aanpak (diagnostisch onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere kijk op 
onderwijs- en daarmee ondersteuningsbehoeften) 

• het vergroten van de basisondersteuning van scholen (en daarmee passend onderwijs) 
• doelmatige besteding van middelen (middelen worden gekoppeld aan een kind) 

 
De gemeente en schoolbesturen hebben in het bestuurlijk overleg van 17 mei 2018 besloten 
om de middelen via Passenderwijs aan de scholen ter beschikking te stellen op basis van de 
volgende argumenten: 

 er wordt aangehaakt bij een reeds bestaande en bekende infrastructuur (voorkomen 
van onnodige bureaucratie) 

 het Loket van Passenderwijs kan vanuit een ‘helicopterview’ toekennen (integratief 
beeld)  

 Passenderwijs is een neutrale, besturen overstijgende partner, de verantwoording 
naar de gemeente kan hiermee door 1 partij worden gerealiseerd in plaats van de 
afzonderlijke schoolbesturen (administratieve effectiviteit) 

 
In het bestuurlijk overleg van 17 mei 2018 is besloten de middelen in te zetten ten behoeve 
van de basisondersteuning van de scholen met als oormerk: handelingsgericht diagnostisch 
onderzoek en passende consultatie danwel ondersteuning  
 
 
II  -  Financiele situatie  
In onderstaande tabel is de verdeling van de bedragen opgenomen. 
De gemeente heeft toegezegd (juni 2018, onder voorbehoud van het vaststellen van de 
begroting) dat €105.000 voor diagnostiek en ondersteuning in 2019 beschikbaar is op basis 
van een afbouw naar €90.000. In het bestuurlijk overleg van 29 september 2020 is deze 
toezegging bijgesteld in het kader van bezuinigingen.  



De bijdrage voor de schoolbegeleidingsmiddelen wordt met ingang van 2021 teruggebracht 
naar € 50.000,- structureel. 
 
 
III  -   Aanvraag en inzet van middelen  
De middelen voor handelingsgerichte diagnostiek en passende ondersteuning worden 
middels een aanvraagformulier aangevraagd bij het loket van Passenderwijs in de vorm van 
een bijdrage. Let op: dit hoeft dus niet kostendekkend te zijn! 
Passenderwijs zal de betreffende scholen informeren over de routing en het 
aanmeldformulier publiceren op de website. Scholen kunnen per kalenderjaar 
beargumenteerd de volgende aanvraag op kindniveau doen: 

1. €720 per kind voor handelingsgericht onderzoek (8 uur x €90) 
2. €360 per kind voor handelingsgerichte consultatie (4 uur x €90) 
3. €720 per kind voor passende ondersteuning op basis van onderwijsbehoeften 

(8 uur x €90) 
 

• Een combinatie van 1 en 2 of 1 en 3 is mogelijk 
• Bedragen zijn maximaal, meerkosten dienen te worden voldaan door de school 
• Per bestuur is een plafond vastgesteld, zie vaststelling en verdeling van middelen 
 
 

IV  -  Verdeling van middelen 
Uitgaande van de in de tabel aangegeven bedragen wordt de volgende verdeling 
toegepast op basis van de oktobertelling 2021 en een subsidiebedrag van €50.000 voor  
2022. Het bedrag per leerling bedraagt €50.000 / 3.400 = €14,71. 
 
Bestuur School  
PriMa Piet Mondriaan €   5.590 
Kalisto  €   5.914 
 Piusschool € 2.663 
 Paulusschool € 3.251 
Vechtstreek en Venen  € 10.135 
 Kidscollege € 1.603 
 De Fontein € 3.751 
 Ichtus € 1.648 
 CNS Abcoude € 3.133 
PC Wilnis Koningin Juliana €   2.074 
PCB De Schakel €  2.339 
Sint Antonius  €  8.650 
 St. Antonius  €    897 
 Driehuis € 1.074 
 Windroos € 2.898 
 Hofland € 2.707 
 St. Jozef € 1.074 
Auro  € 12.342 
 Twister € 2.648 
 De Eendracht € 1.324 
 De Pijlstaart € 5.251 
 Willespoort € 3.119 
Jenaplan Wilnis Vlinderbos €   2.971 
   

Totaal  € 50.015 
 
 



De volgende beslismomenten worden door het loket van Passenderwijs gehanteerd: 
• bij bereik van het plafond op schoolniveau wordt aan het bevoegd gezag gevraagd 

of gebruik mag worden gemaakt van middelen van andere scholen binnen het 
bestuur die het plafond nog niet bereikt hebben.  

• Per 1 oktober worden de nog niet ingezette middelen vrijgegeven en kunnen alle 
scholen een beroep doen op deze middelen. Dit om te voorkomen dat middelen niet 
ingezet worden. 

 
 
V  -  Verantwoording van middelen 
De gemeente stelt een beschikking op met daarin opgenomen de te verstrekken subsidie 
voor 2021. Passenderwijs zal jaarlijks in januari de inzet van middelen betreffende het 
voorgaande kalenderjaar verantwoorden. In de verantwoording wordt aangegeven: 

 welke scholen een aanvraag voor handelingsgericht onderzoek en/of passende 
ondersteuning hebben ingediend,  

 welke bedragen per school en bestuur zijn toegekend  
 een overzicht van begroting versus realisatie 

Op verzoek van de gemeente kan de verantwoording in april ondersteund worden met een 
door de accountant goedgekeurde jaarrekening Passenderwijs. 
 
 


