Toelichting bij SBO-maatwerkbudget
Steeds minder Rotterdamse kinderen volgen onderwijs op het SBO: van 1.178 op 1 oktober 2014 naar
953 op 1 oktober 2016. Het aantal leerlingen met SBO-ondersteuningsbehoeften is echter
onverminderd, zij blijven op of verplaatsen zich naar het regulier onderwijs: ruim 200 van hen zit nu
namelijk op een van de meer dan 200 Rotterdamse reguliere basisscholen. Iets wat past binnen de
visie van thuisnabij passend onderwijs: regulier waar het kan, speciaal als het moet.
Het is goed om te zien dat de reguliere basisscholen in Rotterdam zich steeds competenter voelen om
deze leerlingen binnen de eigen school een plek te bieden. Dit neemt niet weg dat er binnen het
regulier onderwijs extra ondersteuning nodig is, juíst als het gaat om leerlingen met SBOondersteuningsbehoeften. Door de expertise van SBO-scholen binnen het regulier onderwijs toe te
passen, kan een kind met de juiste ondersteuning op zijn of haar eigen school onderwijs (blijven)
volgen.
Financiering
Om alle scholen, leerkrachten en leerlingen recht te doen zal PPO Rotterdam de bijbehorende
financiering mee verplaatsen volgens het principe: geld volgt leerlingen. Uitgangspunt van dit principe
is dat zowel middelen als expertise voor leerlingen met een SBO-profiel op gelijk niveau beschikbaar
blijven. Of zij nu op een SBO-school of op een reguliere school zitten.
Vanaf 2017 zal er daarom voor leerlingen met een SBO-ondersteuningsbehoefte een budget
beschikbaar worden gesteld dat overeenkomt met de SBO-uitgaven op 1 oktober 2014.
Nieuw arrangement: SBO-maatwerkbudget
De middelen worden ingezet via een PPO-arrangement. Dit arrangement wordt volgens de bestaande
systematiek toegekend door de schoolcontactpersoon. Het arrangement bestaat of uit een
individueel SBO-maatwerkbudget of uit een wijkmaatwerkbudget.
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Individueel SBO-maatwerkbudget
 Ouders en school kunnen maximaal €4.000,- aanvragen voor een leerling met een SBOondersteuningsbehoefte middels een plan;
 In het plan staat wie, wat, wanneer doet voor de leerling (op eenzelfde wijze als bij het SOmaatwerkbudget);
 Het aantal beschikbare SBO-maatwerkbudgetten is beperkt: in Rotterdam zijn er 200
budgetten beschikbaar voor ruim 200 scholen.
 Aanvraag via schoolcontactpersoon PPO Rotterdam met aanvraagformulier ‘Individueel SBOmaatwerkbudget’ te downloaden op PPORotterdam.nl.
Wijkmaatwerkbudget SBO
 Het PPO-wijknetwerk bundelt de middelen voor een SBO-maatwerkbudget per wijk;
 Met dit bedrag kopen de gezamenlijke scholen in de wijk ondersteuning in voor leerlingen
met een SBO-onderwijs-ondersteuningsbehoefte bij een aanbieder naar keuze, bij voorkeur
een SBO-school;
 De medewerker die deze taak uitvoert kan gedetacheerd worden bij PPO Rotterdam (dit is
geen verplichting) of door PPO Rotterdam worden betaald uit het budget. Op die manier
worden scholen ontlast van financiële risico’s en administratiedruk;
 Een wijkmaatwerkbudget kan aangevraagd worden als 80% van de scholen die deelnemen
aan de wijknetwerkbijeenkomsten kiezen voor deze optie. Wanneer het toegekende budget
wat te ruim blijkt bemeten, vloeit het restant naar het basisbudget wijken.
 Voor vragen kunt u terecht bij de portefeuillehouder wijk van het OAT van PPO Rotterdam.
 Aanvraag via penvoerder in de wijk met aanvraagformulier ‘SBO-wijkmaatwerkbudget’ te
downloaden op PPORotterdam.nl.

Beide arrangementen zijn bedoeld voor:
•
•
•

Leerlingen met een SBO-ondersteuningsbehoefte op een reguliere basisschool;
Leerlingen die van een SBO-school fulltime teruggeplaatst zijn naar een reguliere basisschool;
Leerlingen van een SBO-school die parttime lessen volgen op een reguliere basisschool.

Door een brede inzet van dit nieuwe arrangement sluit PPO Rotterdam aan op niet alleen
Rotterdamse, maar ook landelijke ontwikkelingen zoals de samenwerking tussen BaO en SBO en de
actieve terugplaatsing van SBO-leerlingen naar regulier basisonderwijs in de wijk.
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