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Betreft: leerlingen met leerlinggebonden financiering (LGF)  

Roosendaal,  24 April 2014. 

Geachte ouders/verzorgers, 

Per 1 augustus 2014 treedt het nieuwe stelsel Passend Onderwijs in werking. In deze brief willen wij u 
informeren over de veranderingen die voor u van belang zijn. Dit is het geval als uw kind/pupil beschikt 
over een geldige indicatie voor leerlinggebonden financiering (LGF, ook wel ‘rugzak’ genoemd) en 
ambulante begeleiding ontvangt. 

Per 1 augustus 2014 wordt de leerlingenzorg op een andere manier geregeld. De Commissie voor de 
Indicatiestelling (CvI) wordt opgeheven, de LGF-rugzak houdt op te bestaan en u kunt aan de door de CvI 
afgegeven indicatie geen rechten meer ontlenen. Als uw kind/pupil op dit moment ambulante begeleiding 
krijgt op basis van een geldige CvI-beschikking, dan verandert er ogenschijnlijk niets: de ambulante 
begeleiding wordt dan onder de noemer ‘extra ondersteuning’ voortgezet. De toewijzing van extra 
ondersteuning wordt per 1 augustus a.s. in goed overleg met u via de school geregeld. 

De Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 waarbij 
de school van uw kind is aangesloten, heeft besloten dat de ondersteuning zoals die in schooljaar 2013-
2014 is gerealiseerd in schooljaar 2014-2015 indien nodig wordt voortgezet. ��� Deze werkwijze houdt in dat 
u met de leerkracht en/of de intern begeleider en de ambulant begeleider in gesprek gaat over passende 
ondersteuning. Deze werkwijze wordt door alle scholen van het  Samenwerkingsverband toegepast. 

Vóór 1 augustus 2014 wordt u op de school van uw kind/pupil uitgenodigd voor een overleg met de 
leerkracht en/of de intern begeleider en de ambulant begeleider. Samen bepaalt u of en zo ja, welke ‘extra 
ondersteuning’ uw kind volgend schooljaar nodig heeft. Die afspraak wordt vastgelegd in een document   
met daarin opgenomen het ontwikkelingsperspectief en het passende arrangement. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de intern 
begeleider van de school van uw kind. Meer algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u onder 
andere vinden op de websites: www.steunpuntpassendonderwijs.nl en www.passendonderwijs.nl. 

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wordt getekend namens de algemene 
ledenvergadering van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 30.02, 

met vriendelijke groet, 

J. Krebbekx voorzitter Algemene Ledenvergadering  

P. Lemmens directeur a.i. 

 



MEMO 

Van: ALV Swv Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk 30.02 

Aan: de professionals die betrokken zijn bij het toekennen van arrangementen. 

___________________________________________________________ 

De algemene ledenvergadering van het samenwerkingsverband 30.02 heeft het volgende besluit genomen: 

Het schooldeel van de LGF (de rugzak) wordt in schooljaar 2014-2015 toegekend aan de scholen. Dit 
geldt voor alle rugzakken die op 31-7-2014 nog geïndiceerd zijn. ��� Dit geldt ook voor arrangementen die 
door het samenwerkingsverband worden toegekend vanaf de inrichting of instelling van de commissie 
voor het vaststellen van ondersteuningsarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. 

Het budget dat in 2014-2015 aan de scholen wordt uitbetaald is gelijk aan het bedrag dat in 2013- 2014 
aan de betreffende “indicatie” gekoppeld zou zijn. 

Dit besluit wordt per brief gecommuniceerd met de ouders. Deze brief wordt verstuurd namens alle 
besturen, verenigd in de ALV van het samenwerkingsverband. Verzending gebeurt via de secretariaten 
van de aangesloten besturen. Alle brieven worden gelijktijdig verstuurd. 

Dit besluit houdt tevens in dat het SWV PO 30-02 een (multidisciplinaire) commissie inricht die de 
ondersteuningsarrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen afgeeft. Deze commissie neemt de 
aanvragen voor extra ondersteuning in behandeling en beoordeelt deze aan de hand van het document, 
opgesteld ter onderbouwing van de aanvraag. Het document moet zijn ondertekend door de directeur van 
de verwijzende (of aanvragende) school, de externe specialist/ambulant begeleider namens het SO en de 
ouders/verzorgers. Het bestuur van de betreffende school ondertekent de aanvraag eveneens en dient de 
aanvraag in bij het SWV. Aanvragen die positief beoordeeld worden krijgen een budget toegewezen dat in 
schooljaar 2014-2015 gelijk is aan het budget dat toegewezen zou zijn bij een positieve beschikking van 
de CvI. 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf het moment dat die commissie is ingericht. 

Wat zijn de gevolgen van dit besluit: 

Het samenwerkingsverband keert op basis van bovengenoemd besluit een bedrag aan de scholen uit dat 
mogelijk afwijkt van het budget dat ontvangen wordt op diezelfde gronden. ���Immers: de baten zijn 
gebaseerd op het aantal ‘rugzakken’ van de teldatum 1-10-2013. ��� Waarschijnlijk worden/zijn er na de 
teldatum nog beschikkingen afgegeven of gaat de nieuwe commissie nog beschikkingen afgeven. Daar 
tegenover staat dat er mogelijk ook leerlingen het (s)bao verlaten en derhalve de lasten verminderen. 

Waar moeten we nog meer op letten: 

1) LGF kan tot die datum wettelijk ook bij de CvI’s nog worden aangevraagd. Maar is eigenlijk 
ongewenst. Het heeft de voorkeur een ondersteuningsaanvraag te richten aan het 
samenwerkingsverband. ���Aanvragen tot 1-5-2014 kunnen door de CvI gegarandeerd nog worden 
afgehandeld. Van de aanvragen na 1-5-2014 kan die garantie niet worden afgegeven. 

Aanvragen die op 31-7-2014 nog lopen worden door de CvI teruggegeven aan de aanvrager, die dan de 
mogelijkheid heeft om een aanvraag voor extra ondersteuning in te dienen bij het swv PO 30-02. 



  
 

2) We maken de afspraak dat ouders die vragen hebben daarmee terecht kunnen bij de intern begeleiders 
van de scholen. IB’ers/directeuren/leerkrachten die vragen hebben kunnen terecht bij de Ambulant 
Begeleiders, de schoolbesturen en het samenwerkingsverband. 

3) Er is al een overzicht beschikbaar bij het samenwerkingsverband (op basis van gegevens van DUO en 
de scholen) met rugzakken per vestiging. Dit overzicht vormt de grondslag voor de toekenning van de 
budgetten in het volgend schooljaar. Actualisatie voor de zomervakantie is noodzakelijk: het overzicht 
wordt met de besturen gecommuniceerd met de vraag of ze aan willen geven of de aantallen kloppen en of 
er na de genoemde peildatum nog nieuwe CvI-indicaties zijn toegekend. 

4) Betreffende de leerlingen in het SO: de communicatie met de ouders verloopt tussen de SO- school en 
de ouders. Het samenwerkingsverband heeft hier geen specifieke rol in. 

5) Afstemming met het VO (betreffende LGF-leerlingen in het regulier onderwijs) volgt nog. 

 


