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Record aantal toelaatbaarheidsverklaringen 
Percentage TLV VSO t.o.v. totale leerlingpopulatie

(teldatum per 1 oktober)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VSO Cat 1 VSO Cat 2 VSO Cat 3

2018-2019 2 0 0

2019-2020 5 0 0

2020-2021 3 0 0
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Tussentijdse groei
(teldatum per 1 februari)

2018-2019 2019-2020 2020-2021

 

De gegevens over 2021 zijn nog niet definitief, maar gebaseerd op een gedegen prognose. De toename van het aantal 

toelaatbaarheidsverklaringen in 2021 kan verklaard worden door enerzijds een minimale daling van de instroom in combinatie met een lagere 

uitstroom. De tussentijdse groei als gevolg van de eerste lock-down is (in tegenstelling tot de situatie in het SWV PO) beperkt gebleven. De 

gevolgen van de tweede lock-down leggen meer gewicht in de schaal.  

Niettemin is de geprognotiseerde groei voor 2021 zeker niet geheel te wijten aan de COVID19-situatie. Er is sinds 2019 namelijk een tendens te 

zien. Verder is er een grote groep leerlingen met een NT-2 achtergrond aangewezen op VSO (m.n. ZMLK).  Mede door deze toenemende leerlingen 

aantallen noteert het samenwerkingsverband in 2021 rode cijfers  in de jaarlijkse exploitatiebegroting en neemt de vermogenspositie snel af. In 

2022 volgt een nieuw ondersteuningsplan dat een nieuwe impuls moet gaan geven aan passend onderwijs binnen het VO van Weert, Nederweert 

en Cranendonck en toewerkt naar meer inclusief onderwijs. De voorbereidingen voor het nieuwe ondersteuningsplan zijn ingezet door de 

aangesloten onderwijsbestuurders en het samenwerkingsverband. Een verkenning op verbreding van synthese-onderwijs maakt hier deel van uit. 

Tenslotte wordt het beleid ten aanzien van de tijdelijke toelaatbaarheidsverklaringen waarbij er perspectief is op toekomstige deelname aan het 

reguliere VO verder uitgewerkt zodat bij alle partijen (ouders, kind, VSO, VO en SWV) duidelijker wordt wat het proces en inzet moet zijn. 

 

Financieringsgrondslag 
VSO 
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 Zoals eerder aangegeven neemt de totale populatie VSO-leerlingen toe, maar zien 

we dat de instroom ten opzichte van vorig jaar weer wat afneemt, enkel vanuit het SBO 

is de opwaartse trend te zien. Tot en met schooljaar 2017-2018 was de instroom vanuit 

het PO en SBO nihil, die ontwikkeling lijkt structureel veranderd. Voorts is de Oranje 

Route door de pandemie vrijwel geheel digitaal uitgevoerd, waardoor leerlingen 

onvoldoende geobserveerd konden worden of konden deelnemen aan een 

meelooptraject. Mede hierdoor is er bij twijfel vaker gekozen voor veiligere leerroute 

in het belang van de leerling. 

↓De uitstroom van leerlingen van VSO naar VO neemt af. Dit heeft er enerzijds mee te 

maken dat leerlingen sneller de directe overstap maken van PO/SO/SBO naar VSO, in 

plaats van een start in het regulier onderwijs. Voor dit en vorig jaar speelt de exogene 

factor COVID19 eveneens een rol waardoor stage- en meelooptrajecten en observaties 

lastig mogelijk zijn. 
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Zeer Moeilijk Lerende Kinderen de Maaskei

Herman Broerenschool Roermond

Prins Willem Alexanderschool Veldhoven

ZML De Groote Aard

De Berkenschutse Heeze

Adelante Onderwijs Valkenburg

Mytylschool Eindhoven

School voor ZMOK de Widdonck Weert

Groei Widdonck en Maaskei zet door
absolute leerlingaantallen

2021 2020 2019 2018

 Het aantal leerlingen van de Maaskei neemt ook dit jaar weer toe. Dit is gelegen in 

het feit dat deze specifieke leerlingen in het verleden aangewezen waren op de Herman 

Broerenschool in Roermond. Sinds de opening van de Maaskei in Weert neemt het 

aandeel van ons samenwerkingsverband binnen de Herman Broeren school af, en dat 

van De Maaskei toe. Voorts is er een instroom van NT2-leerlingen met cognitieve 

beperkingen die meer dan voorheen voor groei zorgt. Ten aanzien van de Widdonck  is 

het verschil met de leerkrachtnabijheid groot vergeleken in het regulier onderwijs. 

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Geringe doorstroom van VSO naar VO
percentage van totale populatie



Samenwerkingsverband VO 31.03   pagina 3 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

1

Groei beschikkingen praktijkonderwijs
(teldatum per 1 oktober 2020)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 De gestage groei van het aantal leerlingen in het Praktijkonderwijs 

heeft een aantal redenen. Allereerst is er sprake van een toename van 

leerlingen van buiten ons samenwerkingsverband, waar wij wel financieel 

aan de lat staan. Ten tweede is de gemiddelde verblijfsduur van leerlingen 

binnen PrO langer doordat er steeds meer leerlingen een PrO MBO 

entree-opleiding volgen en daarnaast is het aannemelijk dat COVID-19 van 

invloed is geweest op de stagemogelijkheden. Ten derde is er sprake van 

een aanzienlijke stroom leerlingen vanuit de internationale schakelklas, 

die zowel qua taalontwikkeling als cognitief niveau in aanmerking komt 

voor het Praktijkonderwijs. 

Peilniveau 

financiering PrO  
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Ontwikkeling LWOO/LRO-leerlingen in totale 
populatie 

(prognose 2021 nog niet beschikbaar)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Momenteel is het aantal LWOO/PRO-leerlingen voor 2021 nog niet 

voldoende definitief. De verwachting is dat dit aantal ongeveer op 

hetzelfde aantal leerlingen uitkomt als vorig jaar. De afgelopen jaren is er 

een daling te bespeuren in het aantal LWOO-leerlingen. Dit kan te maken 

hebben met de groei van het aantal leerlingen binnen het VSO, PrO en de 

geringe stroom van leerlingen van VSO naar regulier onderwijs. 

Peilniveau 
financiering 
LWOO/LRO 

Het aantal thuiszitters 

is per 15 maart 2021: 

7 
Voor deze 7 leerlingen is een 

traject gestart. 

 

Het aantal leerlingen met een 

vrijstelling op het volgen van 

onderwijs vanwege fysieke of 

psychische redenen: 

9 

Gedaald van 13 leerlingen in schooljaar 

2019-2020 
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Ontwikkeling resultaat en vermogen

Resultaat vermogen signaleringswaarde Risicobuffer Vrije ruimte

 Samenwerkingsverbanden zijn veel in het nieuws geweest vanwege 

grote overschotten en reserves. In ons samenwerkingsverband is het 

‘schoolmodel’ van toepassing. Dat betekent dat ruim 90% van de 

middelen rechtstreeks naar de scholen gaat. Zo kunnen scholen in het 

regulier onderwijs zelf invulling te geven aan thuisnabij en passend 

onderwijs. Als het niet lukt omdat de ondersteuningsbehoefte te groot 

is dan volgt een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO. Door 

positieve saldi van de jaarrekeningen van 2019 en 2020 heeft het 

samenwerkingsverband vermogen opgebouwd. Dit vermogen is echter 

zoals in de grafiek zichtbaar nodig om de komende jaren negatieve 

exploitatiesaldi op te vangen en indien mogelijk te investeren in 

thuisnabije onderwijsconcepten die de druk bij het VSO wegnemen. 

Aantal ontvangen klachten 

en/of bezwaren vanaf januari 

2020 tot en met heden: 
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