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Geachte directie,
Inleiding
Met ingang van augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Op dat moment vervallen
alle eerdere regelingen voor leerlingen met een extra onderwijsbehoefte, dus ook de LGF-regeling (de
rugzakjes). Met deze brief hopen wij U duidelijkheid te geven over de ambulante begeleiding cluster 2
in het voortgezet onderwijs.
Voor u vervalt per 1 augustus 2014 de bekostiging van het “reguliere” deel van de leerlinggebonden
financiering voor cluster 2 leerlingen. Deze financiering zal naar de instelling van cluster 2 gaan.
Voorop staat dat de lopende begeleiding van de leerling niet mag worden verstoord door deze
verandering in de wet- en regelgeving en in de wijze van bekostiging. Daarom zal de AB-dienst met
u afspraken maken over de aanpak met ingang van 1 augustus 2014.
In deze brief informeren wij u ook nader over de afspraken die wij graag met u willen treffen ingeval
u een deel van de ondersteuning voor bestaande leerlingen zelf wilt blijven uitvoeren.

Regelgeving
Voor cluster 2 leerlingen met een nog geldige indicatie zijn landelijk de volgende afspraken gemaakt:
 Voor elke leerling wordt door de ambulant begeleider in samenspraak met school en ouders
een arrangement vastgesteld, licht of medium
 Het arrangement bestaat uit 2 delen: het begeleidingsdeel (voormalige ambulante begeleiding)
en het ondersteuningsdeel (voormalige rugzakdeel school)
 In de overgangsregeling bestaat de mogelijkheid om het ondersteuningsdeel door het
voortgezet onderwijs zelf te laten uitvoeren. Hiervoor worden dan gelden overgedragen aan
de school.
 Aan het overdragen van gelden zijn voorwaarden en kwaliteitscriteria verbonden, deze treft u
aan in bijlage (kaderbrief Simea 6 november 2013) en zijn terug te vinden op de website van
Orion.
 U kunt er ook voor kiezen het ondersteuningsdeel door de ambulante dienst cluster 2 te laten
verzorgen, dan worden geen gelden overgedragen.
Deze regeling is een overgangsregeling om bestaande verplichtingen van scholen op te vangen.

Overeenkomst
Indien u het voornemen heeft om voor de leerlingen met een doorlopende indicatie cluster 2 zelf de
onderwijsondersteuning uit te voeren, dan willen wij graag met u de afspraken voor de vergoeding
daarvoor in een overeenkomst vastleggen.
De gemaakte afspraken en overeengekomen bedragen worden in een overeenkomst vastgelegd.
Deze overeenkomst is de basis voor het betalen van de gelden. Het gaat hier dus niet om een
eenzijdige beschikking, zoals (op basis van publiek recht) OCW u de reguliere bekostiging verleent
tot 1 augustus 2014, maar om een tweezijdige overeenkomst (naar burgerlijk recht), die beide
partijen bindt. In de overeenkomst wordt de vergoeding vastgelegd. Deze is bedoeld voor:
”Het verzorgen van een deel van de begeleiding volgens het onderwijsarrangement voor betrokken
leerling.”
Voor het jaar 2014-2015 is Orion de partij waarmee u de overeenkomst afsluit. Per 1 augustus 2015
zullen de cluster 2 scholen en de Ambulante Begeleiding van Orion overgaan naar de nieuwe
instelling VierTaal. Vanaf dat moment is dus VierTaal de partij waarmee de overeenkomst wordt
gesloten. De overeenkomsten die op 1 augustus 2015 betrekking hebben op lopende uitvoering van
onderwijsarrangementen zullen door VierTaal ongewijzigd worden overgenomen of voortgezet.
De overeenkomst treft u als bijlage aan.
Vergoeding 2014-15
De hoogte van de vergoeding hebben wij bepaald, naar aanleiding van het overleg dat heeft
plaatsgevonden tussen de aanbieders van ambulante begeleiding cluster 2 in Nederland.
De vergoeding is als volgt berekend:
o Uitgangspunt is de LGF vergoeding per schooltype in 2013-14.
o Er is een differentiatie gemaakt naar een licht en medium onderwijsarrangement.
o Op deze bedragen is 10% ingehouden voor de kosten van administratie en het borgen van
kwaliteit.
Deze berekening leidt tot de volgende maximale vergoedingen.
De bedragen zijn geldig voor het schooljaar 2014-15

Tabel Maximale vergoeding schooldeel (personeel en materieel) 2014-15
schooldeel LGF 13-14
Licht arrangement
Medium arrangement
schooltype
personeel materieel personeel materieel totaal
personeel materieel totaal
lwoo/pro-doof
2.483,33
1.676,25
1.676,25 2.474,46
2.474,46
lwoo/pro-sh
1.596,67
1.077,75
1.077,75 1.590,96
1.590,96
vo-doof
3.222,22
2.175,00
2.175,00 3.210,71
3.210,71
vo-esm
3.222,22
2.175,00
2.175,00 3.210,71
3.210,71
vo-sh
3.222,22
2.175,00
2.175,00 3.210,71
3.210,71
De vergoeding is voor het leveren van een onderwijsprestatie. Daarvoor geldt in principe een
vrijstelling voor de BTW. Mocht de belastinginspectie bepalen dat de prestatie toch belast is, dan
wordt het bedrag geacht inclusief de verschuldigde BTW te zijn.

De vergoeding is bedoeld voor het dekken van personeelskosten van de school zelf, materialen en/of
onderzoek. In sommige gevallen kan deze voor extern personeel ingezet worden. In dat geval worden
de daadwerkelijke kosten vergoed onder overlegging van de declaraties, met een maximum van het
vastgestelde lichte of medium arrangement.
Uitbetaling geschiedt in 2 delen, in oktober en april. Indien de leerling tussentijds de school verlaat
e
wordt de 2 betaling stopgezet.
Regeling voor nieuwe leerlingen
Voor leerlingen die op of na 1 augustus 2014 een nieuw of vernieuwd onderwijsarrangement hebben
gekregen, verzorgt Orion alle begeleiding. Uitzondering daarop kan zijn, dat een school om reden
van specialistische competentie of om efficiency reden een deel van de begeleiding beter zelf kan
uitvoeren. In dat geval vergoedt Orion de kosten, die de school maakt. Die vergoeding is maximaal

het bedrag behorende bij het schooltype en arrangement in bovenstaande tabel.
Vervolg
U heeft eerder informatie ontvangen van Tonnie Haeken, teamleider Ambulante Dienst van Orion
College West. Met haar en haar teamleden maakt u nadere afspraken over het realiseren van de
onderwijsarrangementen.
Nadere informatie over de financiële aspecten kunt u krijgen van Ronald Visser, controller van Orion:
020-346 0340.
Nogmaals, voorop staat de voortzetting van de begeleiding van uw leerlingen, ook na 1 augustus
2014.

Met vriendelijke groet,

Drs. Cor de Ruiter
Bestuurder Orion

Bijlagen:
Contract
kaderbrief Simea 6 november 2013

BIJLAGE:
Contract

Overeenkomst uitvoering en toekenning
onderwijsondersteuning
Betrokkenen:
Stichting Orion, Ambulante Begeleiding VO/MBO cluster 2
Zekeringstraat 45, 1014 BP Amsterdam
te dezen vertegenwoordigd door: de heer C. Tetteroo.
en
Naam bestuur:
Naam school:
Adres school:
te dezen vertegenwoordigd door:

Komen overeen:
(1) De school zal voor onderstaande leerlingen in het schooljaar 2014-2015 het ondersteuningsdeel van het arrangement
ambulante begeleiding cluster 2 uitvoeren.
(2) De uitvoering daarvan geschiedt zoals in het arrangement van de Ambulante Begeleiding VO/MBO cl2 is vastgelegd
(3) Voor deze uitvoering ontvangt de school een toekenning, zoals hieronder vastgesteld.
(4) De Ambulante Begeleiding VO/MBO cl2 is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door de school verleende
ondersteuning en de doelmatigheid van de inzet van de middelen die ter beschikking zijn gesteld. De school verplicht
zich derhalve tot het opvolgen van eventuele aanwijzingen van Orion, betreffende deze kwaliteit en doelmatigheid.
(5) De kwaliteitscriteria en overige voorwaarden zijn op de website van Orion geplaatst en vormen een onderdeel van
deze overeenkomst.
Leerlingen
nr Naam leerling

CvI-nummer

Geldig tot

type
arrangement

1
2
3
4
5
Bijzonderheden/speciale afspraken:
……………………

paraaf Orion

paraaf school

schooltype

toekenning

Toekenning
De totale toekenning bedraagt € ………….
Dit bedrag wordt betaald op bank rekening: ………….
Ten name van: ………………………..
Onder vermelding van: ……………….

voor het schooljaar 2014-2015
(IBAN nummer)

Opm.:
(1) Het bedrag is een toekenning gericht op het uitvoeren van een onderwijsprestatie door de school, ter realisering van
zijn ondersteuningsprofiel. Orion en de school menen beiden dat de uitvoering door de school als prestatie is
vrijgesteld van BTW. Mocht op enig moment onverhoopt toch blijken van een verplichting tot afdracht van btw door de
school over de ontvangen toekenning, dan kan de school deze afdracht niet alsnog in rekening brengen bij Orion.
(2) Het bedrag wordt in twee delen uitbetaald:
e
a. Over de periode augustus t/m december (5/12 deel) in de tweede helft van oktober 2014
b. Over de periode januari t/m juli 2015 (7/12 deel) in de tweede helft van april 2015
Aldus overeengekomen
Amsterdam,

(datum)

Ambulante begeleiding VO/MBO cl2

(School):

De heer C. Tetteroo

(Naam directeur):

Handtekening

Handtekening

