


Microfoon deelnemers 
staan op gedempt.

Het Webinar is interactief. 

Vragen stellen kan via de 
chat. Reageer alleen op 

het gevraagde en 
besproken onderwerp.

Deel geen gevoelige 
informatie in de chat.

Deel geen links in de 
chat.

Deel geen bestanden 
in de chat.

Welkom bij de sessie Juridische aspecten bij 
samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs



Vormen van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs

• Individuele leerlingen (leerlingarrangement): 
• Van speciaal naar regulier

• symbiose

• Van regulier naar speciaal
• Onderwijs andere locatie/observatie

• Klas of groep (v)so leerlingen naar regulier (groepsarrangement):
• (groepsarrangement): nevenvestiging

• (v)so-school in regulier onderwijs: experiment



Symbiose

❖Leerling blijft ingeschreven bij (v)so en volgt deels onderwijs in reguliere setting

❖Richtlijn Onderwijsinspectie: max 60% onderwijs regulier 
- richtlijn en checklist op website inspectie

❖overeenkomst nodig tussen beide scholen (ook binnen 1 bevoegd gezag): 
(artikel 12 Onderwijskundig Besluit WEC):

- duur ovk, aantal uren per week, welke vakken, begeleiding, overdracht  middelen

- inspectie: symbiose ovk mag worden ingebed in OPP

- model symbiose overeenkomst Sectorraad GO (download website)



Onderwijs op andere locatie

❖ leerling reguliere school volgt geheel of gedeeltelijk onderwijs op een (v)so-school voor max 3 maanden

❖ Observatieplaatsing/tijdelijke plaatsing/proefplaatsing

❖ reguliere school blijft school inschrijving, behoudt zorgplicht

❖Onderwijstijd op (v)so-school telt mee als onderwijstijd leerling

❖Overeenkomst verplicht tussen beide scholen:
❖ Duur ovk, onderwijsprogramma, begeleiding leerling etc.
❖ Welke personele en materiële bekostiging gaat mee
❖ Model-overeenkomst website SPO (met bedragen personeel en materieel per leerling)

❖ NB: 
❖ Pas op voor ontwijken zorgplicht!
❖ overschrijding 3 maanden kan leiden tot overgaan van zorgplicht! (uitspraken GPO)



Overgang groepen (v)so leerlingen naar regulier onderwijs

❖nevenvestiging (v)so in schoolgebouw regulier onderwijs

❖medewerking regulier schoolbestuur

❖Voorwaarden:
❖Instemming van SWV van plaats nevenvestiging
❖Instemming van gemeente van plaats nevenvestiging

❖ (effect op leerlingenvervoer kan besparing opleveren)
❖Aanvraag voor 1 februari bij DUO, besluit voor 1 april
❖Bekostiging nevenvestiging start 1 augustus daaropvolgend



Integratie van (v)so-school in regulier onderwijs

❖Experimenteerregeling:
❖Mengen van groepen leerlingen toegestaan

❖(v)so-leerlingen blijven ingeschreven op eigen school, behoud bekostiging

❖Voorwaarden:
❖Experimenteerplan en aanvraag door betreffende schoolbesturen

❖Achtergrond, visie, organisatie integratie, kwaliteit, personeel, huisvesting, begroting

❖Verklaring instemming MR-en betrokken scholen (WMS: advies)



• “Bezint eer ge begint”: de 7 W’s 

❖ Wat is de bedoeling?
• Waarom willen we dit? Wat is het belang van de leerling? Wat is drijfveer? Waar willen we naar toe?

❖ Wie zit aan tafel?
• Partijen: scholen, schoolbesturen, kinderopvang, jeugdhulp/zorg
• IKEC: Integraal kind en expertisecentrum

❖ Wie beslist (maar zit niet aan tafel?)

❖ Wat is het plan, wat gaan we doen?

❖ Wie voert regie?

❖ Wie voert het uit?

❖ Wat zijn risico’s en hoe gaan we ermee om?
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Bestuurlijke vormen van samenwerking:

❖Samenwerkingsovereenkomst
❖ In ontwikkeling een model samenwerkingsovereenkomst regulier – speciaal onderwijs (focus experimenteer 

regeling)
❖ Onderwijs
❖ Personeel
❖ Medezeggenschap
❖ Financiën
❖ Huisvesting

❖Federatieve beheerstichting
❖ Verschillende onderwijssoorten (en zorg) onder 1 dak/nieuwbouw, IKEC
❖ Gezamenlijke verantwoordelijkheid participerende schoolbesturen, aansturing, exploitatie
❖ Schoolbesturen blijven formele werkgever,  1 algemene, bovenschoolse directie

❖Bestuurlijke fusie 
❖ 1 bestuur voor (v)so en regulier, aansturing en verantwoordelijkheid in 1 hand
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Samenwerkingsovereenkomst : bestuur en organisatie

❖Bestuurlijke stuurgroep
- ambitie, doelen/mijlpalen samenwerking, monitoren/evalueren voortgang, begroting

❖ Dagelijkse leiding (mandaat naar 1 partij of gezamenlijk (MT) 
- handelingsruimte, kaders (managementstatuut), benoeming personeel

❖Besluitvorming
- Consensus (gezamenlijke verantwoordelijkheid)
- Geschillenregeling
- Opzeggingsclausule (regelen financiële gevolgen)

❖Medezeggenschap
- Optie bovenbestuurlijke medezeggenschap (instemming MR/GMR-en)
- Advies MR-en tav aangaan samenwerking



Samenwerkingsovereenkomst: onderwijs

(experiment: regulier geeft onderwijs aan niet-ingeschreven leerlingen)

❖ welk onderwijsprogramma, vakken, voldoende onderwijstijd (WEC blijft van toepassing)
❖Wie stelt OPP op, wie overlegt met ouders?
❖Welke klachtenregeling geldt er
❖Aansprakelijkheid, welke wa-verzekering geldt er? 
❖Toegang tot leerlingvolgsysteem (LVS) door regulier onderwijs 
❖Privacy, AVG: toestemming ouders dat reguliere school leerlinggegevens kan inzien en 

verwerken in LVS van so-leerling.

-



Samenwerkingsovereenkomst : personeel

❖ (v)so-leerlingen ontvangen onderwijs en specifieke begeleiding van 
❖ eigen personeel, 
❖ personeel reguliere school of 
❖ van beide.

❖ Let op btw problematiek! (“belaste prestaties tav personeel, ondersteuning, administratie, huisvesting”)

❖ Opties ter voorkomen van btw:
- Onderwijsvrijstelling (onderwijs door eigen personeel)
- Eén ondeelbare onderwijsprestatie (samenwerking regulier – speciaal in gemengde setting)
- Ter beschikking stellen van personeel (detachering) (onderwijzend personeel)
- Voorafgaand aan Fusie
- Kosten voor gemene rekening

❖ Doe beroep op vrijstelling vooraf bij belastinginspecteur
-



Samenwerkingsovereenkomst : financiën

- partijen stellen jaarlijks begroting vast

- overdracht van middelen (v)so naar regulier
❖ Verzorgen van onderwijs
❖ Gebruik materialen, leermiddelen
❖ Gebruik lokalen etc.

❖Bekostigingsbedrag per leerling personeel en materieel

❖Verantwoording aan elkaar over doelmatige inzet middelen
(jaarverslag)

-



Tot slot:
• Experimenteren is ondernemen

• Voorkom dichtregelen: ga het onderzoeken

• Veel is niet geregeld: biedt dus kansen!!

• Regelgeving loopt altijd achter 

• Jullie bepalen de nieuwe regels voor het funderend onderwijs

• Verantwoord je keuzes!

• Bewegen in grijs gebied

• Benut de kansen!

DENK ALTIJD VANUIT HET BELANG VAN DE LEERLING!


