Afspraken grensverkeer SWV VO 31.01 en SWV VO 31.02
Er zijn enkele situaties waarin de regelingen en procedures van beide SWV’en elkaar raken. Omdat
dit terugkerende situaties zijn, wordt middels deze afspraken geprobeerd duidelijkheid te scheppen
in die situaties. Het uitgangspunt is dat ouders, leerlingen en scholen er geen last van moeten
hebben dat er 2 SWV’en zijn met verschillende procedures.
Algemene insteek
Extra arrangementen worden aangevraagd bij het SWV waartoe de leerling behoort. Het
toetsingsorgaan (ondersteuningsloket in Noord en BTO in Midden) moet zelf ook alert zijn of een
aanvraag bij het juiste loket wordt ingediend. Daar waar de aanvraag een arrangement buiten het
eigen SWV betreft, toetst het loket of er binnen het SWV geen passend onderwijsaanbod is voor de
beschreven ondersteuningsbehoeften.
Als dat er inderdaad niet is, wordt vervolgens bekeken of het gevraagde arrangement wél passend is.
Waar nodig wordt dit in gezamenlijkheid met deskundigen van het andere SWV gedaan. Als het loket
besluit dat alleen het arrangement buiten het eigen SWV passend is, zal het SWV waar de leerling toe
behoort dit arrangement bekostigen.
Als het loket besluit dat een eigen arrangement ook passend is, maar de ouders en/of leerling
hebben voorkeur voor het arrangement buiten het eigen SWV, wordt hier een financiële regeling
voor getroffen: leerling kan naar het arrangement buiten het SWV, maar de vergoeding vanuit het
eigen SWV bedraagt maximaal de kosten van het eigen arrangement.
Bv: een leerling van SWV 31.02 heeft voorkeur om naar Maasland te gaan. Het BTO toetst samen met
Maasland de situatie. Uitkomst van de toetsing: het synthese-arrangement Ursula Horn zou passend
zijn. Dan kan het bestuur SWV VO 31.02 ervoor kiezen het bedrag dat het synthese-arrangement
kost, beschikbaar te stellen voor de leerling, ongeacht of de leerling naar Ursula gaat of naar
Maasland. Mocht de Maasland-voorziening echter duurder zijn dan het synthese-arrangement, zal
deze extra financiering niet bekostigd worden door SWV VO 31.02.
Uitzondering m.b.t. Bovenschoolse Zorgvoorziening (BZV) voor leerlingen van Broekhin Reuver
Broekhin Reuver heeft ook leerlingen die woonachtig zijn in het voedingsgebied van SWV NoordLimburg. Voor die leerlingen is het logistiek handiger om naar de BZV in Blerick te gaan, mochten ze
tijdelijk geplaatst worden op een bovenschools arrangement. Toelatingseisen BZV en OPDA komen
grotendeels overeen (qua termijn en kosten). Voor de leerlingen waar dit voor geldt, kan Broekhin
Reuver het bovenschools arrangement aanvragen bij het Ondersteuningsloket Noord-Limburg,
zonder tussenkomst van een trajectcoördinator KEC. Als het ondersteuningsloket het bovenschools
arrangement toekent, informeren ze het BTO hierover. Het BTO neemt de conclusie over en de
leerling start op de BZV.
Per schooljaar wordt in kaart gebracht om hoeveel leerlingen dit gaat. Indien de aantallen voor beide
SWV’en ongeveer gelijk zijn, vindt er geen financiële afrekening plaats. Daar waar 1 SWV
onevenredig hoge kosten heeft mbt grensverkeer, zal er wel een financiële afrekening plaatsvinden.
LWOO/ondersteuning VMBO
In SWV VO 31.01 is gekozen voor opting out en werkt men met eigen criteria. Dit betekent dat er niet
meer voor elke leerling recente intelligentiegegevens nodig zijn. In SWV VO 31.02 werkt men nog
volgens de landelijke criteria. Dit betekent dat basisscholen in het grensgebied (mn Beesel, Reuver,
Meijel, Beringe) alert moeten zijn wat de vervolgschool van de leerling is. Ligt die in SWV VO 31.02,
dan zal de aanvraag voor LWOO via de procedure van dat SWV moeten lopen en zijn er wél recente
intelligentiegegevens nodig.

TLV PRO
De bekostiging loopt via het SWV van de school waar de leerling staat ingeschreven (in tegenstelling
tot TLV VSO). Op dit moment is onbekend hoeveel leerlingen vanuit het voedingsgebied van het ene
SWV naar PRO in het andere SWV gaan. Dat zou eerst in kaart gebracht moeten worden om duidelijk
te krijgen of hier aparte afspraken voor gemaakt dienen te worden.
TLV VSO
Er zijn landelijke afspraken bij welk SWV een TLV VSO moet worden aangevraagd. Er zijn geen
aanvullende afspraken mbt grensverkeer nodig.
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