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regulier-speciaal

25 September 2020



Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht

Webinar experimenteerregeling regulier-speciaal

m.m.v.

• Marlies Peters – Steunpunt Passend Onderwijs

• Marjan Zandbergen – Ministerie van OCW

• Bert Molema en Ronald Bal – Inspectie van het Onderwijs

• Dolf van Veen, Marij Bosdriesz en Kees Kuijs – NCOJ



Programma

• 10.00 – 10.10 uur Opening, door Marlies Peters van Steunpunt Passend 
Onderwijs

• 10.10 – 10.45 uur Presentatie over de mogelijkheden van de 
experimenteerregeling, door Marjan Zandbergen van het
Ministerie van OCW

• 10.45 – 11.10 uur Presentatie over het toezichtskader, door Bert Molema en 
Ronald Bal van de Inspectie van het Onderwijs

• 11.10 – 11.25 uur Presentatie van het ondersteuningsprogramma, door Dolf 
van Veen, Marij Bosdriesz en Kees Kuijs van het NCOJ

• 11.25 – 11.30 uur Afsluiting



Experimenteerregeling 

samenwerking regulier en speciaal 

onderwijs

Marjan Zandbergen

Ministerie van OCW



Terugblik



De weg naar 

inclusiever onderwijs

 1998: weer samen naar school (wsns);

 2003: leerlinggebonden financiering (lgf);

 2014: passend onderwijs.



Weer samen naar school

 Begonnen met de nota van Van
Kemenade, die zich afvroeg of het wel zo 
wenselijk was dat zoveel kinderen naar het 
speciaal onderwijs gingen;

 Ingezet op zogenaamde zorgverbreding in 
het regulier onderwijs;

 In afwachting van besluitvorming is speciaal 
onderwijs niet meegegaan in WPO en WVO 
maar was er een tijdelijk wet voor het 
speciaal onderwijs: de ISOVSO.

 Met de invoering van WSNS is het (v)so lom 
en mlk opgeheven;

 Het so lom/mlk werd so en opgenomen in 
de wpo;

 Het vso lom/mlk werd praktijkonderwijs en 
leerwegondersteuning in het vmbo;

 Een eerste stap naar inclusiever onderwijs.



Leerlinggebonden financiering

 WSNS was bedoeld voor leerlingen met een lichte 
ondersteuningsbehoefte, lgf was meer gericht op 
de zwaardere ondersteuning;

 Idee was dat als leerlingen een indicatie hadden, 
ouders (en de leerling natuurlijk) konden kiezen 
tussen regulier en speciaal onderwijs,

 De indicatie was gebaseerd op landelijk 
vastgestelde criteria;

 Als gekozen werd voor regulier onderwijs dan kreeg 
de leerling een rugzakje mee;

 Verwachting was dat ouders zouden kiezen voor 
regulier onderwijs;

 Niets was minder waar …



En dan: passend onderwijs

 De twee gescheiden systemen voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte (wsns en lgf) werd gezien als niet 
wenselijk;

 Ook werd het ‘medische model’ waarin leerlingen werden 
beoordeeld op hun beperking als niet wenselijk gezien;

 Het van het kastje naar de muur gestuurd worden om een 
school te vinden was eveneens niet wenselijk;

 Daarom geen landelijke criteria meer, maar werd de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend;

 Geen geshop, maar zorgplicht;

 Verantwoordelijkheid werd in de regio neergelegd: de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.



Stapjes naar inclusiever onderwijs

 WSNS, LGF en ook tot nu toe passend 

onderwijs hebben niet geleid tot daling van 

aantal leerlingen in het speciaal onderwijs 
(met uitzondering van daling in verband 

met overgang vso lom/mlk naar regulier 

onderwijs);

 En dan nu:



Beleidsnota 

 Met daarin ook een toekomstvisie op 

passend onderwijs en inclusiever onderwijs;

 Want de roep op inclusiever onderwijs 
wordt steeds luider;

 Het VN verdrag dat wij geratificeerd 

hebben roept om inclusiever onderwijs;

 Ook de Onderwijsraad roept op tot meer 

inclusie,

 Kortom werk aan de winkel.



Visie

 In die visie past intensievere 
samenwerking tussen regulier 
en speciaal onderwijs via de 
beleidsregel en andere 
initiatieven voor intensievere 

samenwerking;

 Maar ook initiatieven als de 
samen naar schoolklassen en 
de onderwijs-zorg 
arrangementen.



De beleidsregel experimenten samenwerking 
regulier en speciaal onderwijs 2020

 Aanleiding: ontvlechting/invlechting;

 Veldraadplegingen: bleek (nog) 
geen haalbare kaart;

 Ministerie: initiatieven van onderop 
willen we stimuleren, maar we gaan 
nu geen wetgeving in gang zetten;

 Beleidsregel 2018;

 8 aanvragen;

 Vooral sbo/so;

 Regeling werd als te knellend gezien.



Beleidsregel 

experimenten 2020

 ‘Verbeterde versie’;

 Aantal drempels om mee te doen zijn 

verwijderd, zoals het vastleggen van de 

intentie om na afloop van het experiment het 

speciaal onderwijs op te heffen.



Doel experiment

 Onderzoeken in hoeverre een 

vergaande samenwerking 

tussen regulier en speciaal 
onderwijs bijdraagt aan het 

verbeteren van de 

onderwijsondersteuning in her 

primair of voortgezet onderwijs 

en in hoeverre die 

samenwerking bijdraagt aan 

een grotere toegankelijkheid 

van het primair of voortgezet 
onderwijs voor leerlingen met 

een ondersteuningsbehoefte.



Inhoud van het experiment

 Het gehele schoolplan van het speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs kan worden 
uitgevoerd op een basisschool, een speciale school 
voor basisonderwijs of een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs;

 Artikel 24 van de wec (symbiose) wordt 
buitenwerking gesteld;

 Ook artikel 12 van het onderwijskundig besluit wec, 
waarin de symbioseovereenkomst wordt geregeld 
wordt buiten werking gesteld; 

 De uren onderwijstijd die leerlingen ingeschreven in 
het v)so ontvangen op het regulier onderwijs tellen 
mee als uren onderwijs in de zin van artikel 12 wec;

 Leraren die bevoegd zijn voor het (v)so (pabo) 
mogen ook lesgeven op het vo.



Wie mogen er deelnemen?

Aanvragen kunnen worden gedaan door:

 bevoegde gezagsorganen van basisscholen, 
speciale scholen voor basisonderwijs en scholen 
of instellingen voor speciaal onderwijs;

 Bevoegde gezagsorganen van scholen voor 
voortgezet onderwijs en scholen en instellingen 
voor voortgezet speciaal onderwijs;

 Bevoegde gezagsorganen van basisscholen, 
scholen voor voortgezet onderwijs en 
sovsoscholen en –instellingen;

 Scholen of instellingen die voor deelname aan dit 
experiment het oordeel zeer zwak of 
onvoldoende hebben mogen niet meedoen aan 
dit experiment.



Belangrijk

 Een belangrijk uitgangspunt is dat het moet 

gaan om volledige integratie van alle 

leerlingen van de school of instelling in het 
regulier onderwijs (mag dus ook een 

nevenvestiging of dislocatie zijn);

 Het kan dus niet gaan om een groep 

leerlingen van een school of individuele 

leerlingen.



Wat zit er bij een aanvraag voor een 
experiment 1?

 Schriftelijke verklaring van deelname aan 

het experiment van de:

 Medezeggenschapsraden van de betrokken 

scholen en instellingen;

 Gemeente of gemeenten waar de 

betrokken scholen en instellingen zijn 

gevestigd;

 Samenwerkingsverbanden waar de scholen 

bij zijn aangesloten.



Wat zit er bij de aanvraag voor een 
experiment 2?

 Een experimenteerplan waarin in ieder geval wordt 
beschreven:

 Achtergronden en visie op het experiment;

 Uitwerking van het experiment waarin aandacht 
voor:

 Wijze waarop de integratie van de 
voorzieningen zal worden georganiseerd;

 Het onderwijsaanbod;

 De aanwezigheid van leraren, 
onderwijsondersteunend personeel en extra 
ondersteuning van de leerlingen;

 De huisvesting;

 Kwaliteitszorg;

 Voorstel voor onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod van bao, sbo of vo.



Wat zit er bij een aanvraag voor een 
experiment 3?

 Een begroting waaruit blijkt hoe de 

bekostiging wordt ingezet;

 De scholen en instellingen houden hun 
eigen BRIN en de daarbij behorende 

bekostiging;

 De bekostiging van leerlingen van het (v)so

en sbo wordt ingezet in het regulier 

onderwijs, er moet duidelijk worden hoe dat 

wordt ingezet.



En verder

 De duur van het experiment is 6 jaar;

 Van tussentijdse beëindiging moet melding 

worden gedaan;

 Het experiment wordt tussentijds beëindigd 

als een school of instelling het oordeel zeer 

zwak of onvoldoende krijgt;

 Scholen en instellingen moeten meewerken 

aan onderzoek dat door het ministerie 

wordt uitgezet; 

 Experimenten worden ondersteund door 

het steunpunt passend onderwijs.



Doe mee 
vraag een 
experiment 
aan
EN DOE DAT DAN VOOR 1 

MEI 2021!



Vooruitblik



Naar inclusiever onderwijs

 Twee sporen:

 Doorontwikkelen passend onderwijs;

 Werken aan inclusiever onderwijs door experimenten en 
andere initiatieven als de samen naar schoolklassen;

 Oplossen van knelpunten door middel van wetgeving die nu 
nog structurele integratie van voorzieningen in de weg staan, 
denk daarbij aan:

 Mengen van groepen is nu (buiten de 
experimentregeling) niet toegestaan;

 Inspectietoezicht bij gemengde vormen is lastig;

 Symbioseartikel beperkt samenwerking;

 Bekostiging;

 Huisvesting;

 Bevoegdheden en cao’s;

 Leerlingenvervoer

 Etc.



En de wet 
op het 
funderend 
onderwijs?
DIE ZAL ER ECHT WEL EEN

KEER KOMEN, MAAR NU 

NOG NIET.



Kortom nog veel te doen!



Bedankt 

voor uw 

aandacht



Experimenteerovereenkomst

Webinar 25 september 2020

Ronald Bal

Bert Molema



Aandachtspunten

1 Rol Inspectie

2 Wetgeving en toezicht

3 Kwaliteitszorg

4 Vragen



Toezicht door Inspectie

- Ervaringen met experimenteerovereenkomst 1.0

- Scholen krijgen voorlopig ruimte om samenwerking vorm te geven, inspectie volgt 
de ontwikkeling

- Scholen mogen niet onvoldoende zijn/worden 

- Toezicht zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken inspecteurs uit verschillende 
sectoren. Andere instanties niet in beeld.

- Huidig kader en toekomstig onderzoekskader

- Gericht op instellingen toezicht

- Standaarden

- Rol symbiose-regeling, 

- Niet nodig bij experimenteerovereenkomst, 

- Wel wanneer er nog geen sprake is van toestemming. 



Scholen

Waarderingskader inspectie:

- Huidige kader 2017

- Werken aan een nieuw kader (afstemming tussen sectoren)

- Twee brins, twee scholen, Maar recht doen aan de constructie…. door te ontwerpen 
regelgeving.

- Kwaliteitszorg

- Gezamenlijke onderdelen

- Aparte (sector/school) onderdelen



V(S)O-scholen

- VSO leerlingen en (Staats) examen

- Bevoegdheden van VSO-leraren



Vragen?



Integratie en intensieve samenwerking 
regulier en speciaal onderwijs

Ondersteuningsprogramma
Marij Bosdriesz, Kees Kuijs 

en Dolf van Veen (NCOJ)



Achtergrond

• Vanaf 2017 ondersteuning voor praktijkinitiatieven die van onderop bezig zijn met intensieve 
samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs.

• Aansluiting bij onderzoek naar vorm en inhoud van integratie en samenwerking in po en vo en 
beschrijving van praktijkvoorbeelden.* 

• Aanvankelijk beperkte ondersteuning zich tot primair onderwijs (so/sbo), later uitbreiding naar 
initiatieven in het voortgezet onderwijs en intensieve samenwerking tussen so, sbo en bao of vso, 
pro en vo. 

• Achtergronden verschillen; vaak combinatie van factoren: financiële en onderwijspedagogische, 
bundeling en behoud expertise speciale onderwijszorg in de regio en ingegeven door passend 
onderwijs, behoefte aan thuisnabij en inclusiever onderwijs ook voor leerlingen die speciale 
onderwijszorg behoeven. 

* Zie www.ncoj.nl/speciaal+regulier/index 



Ondersteuning
Onze activiteiten

• Landelijke uitwisselingsbijeenkomsten/conferenties (27 november 2020, nu online!)

• Ontwikkelgroepen PO en VO met circa 40 praktijkinitiatieven PO en VO

• methodische en organisatorische vraagstukken (werkontwikkeling en korte publicaties)

• randvoorwaarden, knelpunten en ontwikkelopdrachten (input voor initiatieven, swv-en en 
overheden)  

• Periodiek overleg met bestuurders van initiatieven (en overleg met OCW/IvhO)

• Locatie-/werkbezoeken voor geïnteresseerden

• Vraagbaak- en expertisefunctie (kortdurend, ook op locatie)*

* www.ncoj.nl/speciaal+regulier/index.php 



Ondersteuning
Onze activiteiten

• Samengevat: kennis en ervaringen delen, leren van elkaar!

• Steeds meer praktijkvoorbeelden van integratie en intensieve samenwerking en kennis 
over succesfactoren bij de voorbereiding en de organisatie en inhoud van de 
leeromgeving.

• Ondersteuning maakt gebruik van lessons learned (handreikingen), co-locatie/nieuwe 
huisvesting en brengt (nieuwe) uitvoerders van initiatieven met elkaar in contact om 
spoor te zoeken en stappen vooruit te zetten.

• Niet alleen voor scholen die vallen onder de Beleidsregel experimenten maar ook andere 
praktijkinitiatieven gericht om intensievere samenwerking speciaal en regulier onderwijs.

* www.ncoj.nl/speciaal+regulier/index.php 



Uw vragen

• Gelegenheid tot stellen van vragen.

• Kan ook later via www.ncoj.nl/speciaal-regulier

• Wilt u zich aanmelden voor informatiebijeenkomst 26 oktober? 
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

http://www.ncoj.nl/speciaal-regulier
http://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/


Vervolg

• Openstaande vragen

• Aanmelden voor nieuw op te starten groep

• Online bijeenkomst gepland op 26 oktober van 10.00-11.30

• Terugkijken webinar mogelijk


