
 

 

HGO – kaders 2021 
 
HGO budget  
Het totale HGO budget voor een kalenderjaar  is € 1.000.000.  
Het HGO budget voor het kalenderjaar 2021 is echter € 583.333, omdat het HGO budget voor 7 
maanden geldt. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:  

• € 233.333 naar schoolbesturen t.b.v. het HGO-IB budget;  

• € 350.000 voor HGO arrangementen verstrekt door steunpuntcoördinatoren.  
 

Kaders HGO IB budget  
De hierna genoemde kaders zijn bedoeld voor het HGO-IB budget en het HGO-SC budget 
(steunpuntcoördinatoren) en geldt in ieder geval voor het kalenderjaar 2021 tot augustus.   
 

• De bedoeling van het HGO-IB budget  
- Is voor extra ondersteuning  
- Voor kleine, kortdurende en projectmatige arrangementen 
- Minder bureaucratie en meer regie  
- Afname aanvragen arrangementen SC 
- Sinds aug 2019: 50% leerling – 50% leerkracht 

• Inzet HGO-IB budget  
o Indien school(bestuur) besluit het bedrag in te zetten voor formatie IB of onderwijsassistent 

dan wijzigt dit de bedoeling van de inzet van het HGO IB budget niet. 
o De ib’er let erop dat HGO arrangementen voor 50 – 50% ingezet worden voor leerling- of 

leerkrachtgerichte vragen (gelinkt aan functioneren). 
o Indien het HGO IB budget niet toereikend is, dan worden nieuwe aanvragen gedaan bij het 

eigen schoolbestuur.  
 

Kaders HGO-SC budget 
De hierna genoemde kaders zijn bedoeld voor het HGO-SC budget (steunpuntcoördinatoren) en geldt 
voor het kalenderjaar 2021 (tot augustus).  
 

• Aanvragen HGO-SC gerelateerd aan basisondersteuning worden niet gehonoreerd. Het is aan de 
school c.q. het schoolbestuur om deze eventueel te honoreren.  

• Aanvragen voor kortdurende en projectmatige arrangementen (< € 1.500) worden niet 
gehonoreerd. Hiervoor dient het HGO IB-budget (€ 1.600 - € 6.400). Indien het HGO IB-budget 
niet voldoende blijkt te zijn, dan is het aan het schoolbestuur te bepalen of dit uit de 
ondersteuningsbekostiging bekostigd kan worden. 

• Indien voor meerdere leerlingen uit één groep een arrangement aangevraagd wordt, dan is het 
maximale bedrag wat toegekend wordt € 6.000,=. 

• Ondersteuningsvragen van de leerkracht vanwege handelingsverlegenheid en/of het afstemmen 
op de onderwijsbehoeften van het kind moeten beantwoord worden door het schoolbestuur 

• Mandaat aan SC is gekoppeld aan de grootte en ondersteuningsvraag van de leerling.  
o Het maximum is € 5.500 indien de beantwoording van de ondersteuningsvraag een plaatsing 

bij het SBO voorkomt.  
o Het maximum is € 10.000 indien de beantwoording van de ondersteuningsvraag een 

plaatsing bij het SO voorkomt.  


