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Richtlijnen aanvraag arrangementen 

Algemeen: 
- Interventies gelieerd aan onderwijs zijn btw-vrij. Dit betreft alle arrangementen 

(school, groep, individueel) die door het SWV bekostigd worden. De uitvoerder hoeft 

dus geen BTW af te dragen. Er wordt dus geen BTW vergoed. Ter info: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/

btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/onderwijs/vrijstelling_in_het_onderwijs 

- Materiaalkosten: deze worden vergoed wanneer het materialen ten behoeve van 

school/leerling betreft (en niet voor de aanbieder zelf). Bij facturering van materiële 

kosten wordt een specificering van de kosten gevraagd waarbij duidelijk is 

aangegeven of het verbruiksmaterialen betreft of dat de materialen herbruikbaar zijn 

(en dus maar eenmalig worden vergoed).  

- Er worden geen reistijd en reiskosten vergoed. De voorkeur gaat ernaar uit om op 

zoek te gaan naar een aanbieder die uit Dordrecht komt. Een aanbieder buiten 

Dordrecht is mogelijk, maar ook dan zijn de reistijd en reiskosten voor eigen rekening.   

- Uit de factuur moet blijken hoe de verdeling direct-/indirect is. Met directe uren 
worden contacturen met de leerling zelf bedoeld en bij indirecte uren gaat het om 
voorbereiding, verslaglegging, evaluatie, gesprekken en contact met school/ouders. 

- Wanneer het arrangement intern wordt uitgevoerd (zoals door een leerkracht/docent, 

IB’er/zoco, onderwijsassistent) kunnen de tarieven die hiervoor gelden opgevraagd 

worden bij info@swvdordrecht.nl. 

 

Individuele arrangementen: 
- Bij individuele arrangementen wordt de verhouding 4:1 gehanteerd bij de verdeling 

van directe en indirecte uren. 

 

School- en groepsarrangementen: 
- Begrijpelijk is dat bij groepsarrangementen te weinig indirecte uren in rekening 

gebracht kunnen worden. Voor iedere leerling, die deelneemt aan een 

groepsarrangement, kan een uur extra indirecte tijd worden gedeclareerd, met een 

maximum van 10 extra uren in totaal.  

- In facturen (de uurprijs) wordt nu onderscheid gemaakt in grootte van groepjes of 

doelgroep: Bij het toekennen van een arrangement wordt betaald voor de expertise 

van de aanbieder en wordt één vast uurtarief toegekend ongeacht grootte van de 

groep, PO of VO, begeleiding groep, leerling, leerkracht/docent.  

- Werken aan specifieke individuele doelen overstijgt het doel/opzet van een 

groepsarrangement. Hiervoor zijn individuele arrangementen bedoeld. Een 

groepsarrangement kan ingezet worden voor meerdere leerlingen, waarbij dan aan 

dezelfde doelen wordt gewerkt. Echter, de accenten kunnen per leerling verschillen 

(bijv. training executieve functies, waarbij bij de ene leerling het accent ligt op 

Plannen & organiseren en bij de andere leerlingen op Werkgeheugen.).  

- Als de implementatie van een schoolarrangement meerdere schooljaren behelst, is 

het de bedoeling dat ieder schooljaar opnieuw een aanvraag gedaan wordt met 

daarbij een offerte voor het komende schooljaar en een gedegen evaluatie van het 

huidige schooljaar. Bij de toekenning van de eerste aanvraag door het SWV kan er 

vanuit gegaan worden dat het SWV het meerjarenplan op inhoud ondersteunt.  

Dat een aanvraag ieder jaar opnieuw gedaan moet worden, geeft ruimte om 

eventuele aanpassingen (wat betreft inhoud, aanbieder, volume etc.) te kunnen doen.  
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