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Te bespreken onderwerpen;

1 Regeling en achtergronden

2 Wetgeving en toezicht

3 Rol Inspectie

4 Kwaliteitszorg

5 Vragen



Uitgangspunten van de regeling

Gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling

Zoektocht naar passende plek voor leerlingen

Zorgplicht centraal

Verantwoordelijkheid bij swv

Naar inclusiever onderwijs



Aandachtspunten regeling

Looptijd zes jaar

Achteraf geen brin inleveren



Doel van de experimenteerovereenkomst

Deze beleidsregel maakt het mogelijk om te experimenteren met een vergaande mate 

van samenwerking in het bieden van onderwijs tussen het basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijs, gericht op een volledige integratie daarvan op de betrokken scholen. Het doel 

daarvan is onderzoeken in hoeverre het samenvoegen van leerlingenstromen bijdraagt 

aan:

a. het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsondersteuning in het 

primair onderwijs of voortgezet onderwijs; en

b. een grotere toegankelijkheid van het primair onderwijs of voortgezet 

onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.



Wetgeving 

• 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 voor 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 sovso

scholen en –instellingen;

Wie NIET:

• Scholen of instellingen die voor deelname aan dit experiment het oordeel zeer zwak of 

onvoldoende hebben mogen niet meedoen aan dit experiment.



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.



Experimenteerplan

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.

De bekostiging van leerlingen van het (v)so en sbo wordt ingezet in het regulier onderwijs, 

er moet duidelijk worden hoe dat wordt ingezet.



vervolg

• 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.



Knelpunten

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

• Inspectietoezicht bij gemengde vormen is lastig;

• Symbioseartikel beperkt (buiten de experimentregeling) samenwerking;

• Bekostiging;

• Huisvesting;

• Bevoegdheden en cao’s;

• Leerlingenvervoer

• Examens

• Etc.



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

- 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




