
 

 

 

 

 

De juridische aspecten van samenwerking tussen regulier en 

speciaal onderwijs 
Verslag sessie 1, ronde 2  

 

Deze sessie wordt geleid door onderwijsjurist Harry Nijkamp. Aan de hand van een powerpoint-

presentatie neemt hij de ruim 40 deelnemers mee langs alle juridische voetangels en klemmen 

waarmee samenwerkende scholen rekening moeten houden.  

 

Er zijn allerlei vormen van samenwerking tussen speciaal en regulier, op het niveau van individuele 

leerlingen die van vso naar vo gaan en omgekeerd; van groepen (v)so-leerlingen naar regulier; en van 

(v)so-scholen in het regulier onderwijs met heterogene klassen, als officieel ‘experiment’. “Het gaat 

bij die mengvormen om leerlingen die ingeschreven staan op ‘x’ onderwijs krijgen op ‘y’. En dat is 

juridisch gezien altijd lastig”, zegt Nijkamp. Er zijn daarvoor wel ‘speciale dingen’ bedacht, maar lang 

niet alles is al geregeld: speciaal onderwijs zit nou eenmaal in de wet op de expertisecentra (wec), en 

sbo, po en vo in de wet op het primair onderwijs (wpo) of voortgezet onderwijs (wvo).  

 

Als eerste van die speciale dingen behandelt Nijkamp de symbiose op individueel niveau. (V)so-

leerlingen mogen voor een deel van de reguliere lessen volgen. Maximaal 60% (volgens de 60/40-

richtlijn) maar er is ruimte om daarvan in overleg met de Inspectie ‘beredeneerd af te wijken’. Er 

moet door de scholen een symbiose-overeenkomst gesloten worden, die mag worden ingebed in het 

Ontwikkelingsperspectief (OPP). Dan is er het ‘onderwijs op een andere locatie’. Een leerling die 

ingeschreven is op x, mag maximaal 3 maanden naar school y gaan, waarbij school x de zorgplicht 

voor die leerling behoudt. Dat zijn allebei strenge eisen, waarschuwt Nijkamp. De onderwijstijd op y 

telt gewoon mee, en y kan een deel van de bekostiging claimen die x nou eenmaal gekregen heeft 

voor deze leerling. Een modelovereenkomst, inclusief geldbedragen, staat op de site van het SPO.  

 

Nijkamp schakelt vervolgens over op het groepsniveau. Er zijn veel voorbeelden van groepen/klassen 

‘speciaal’ die een overgang maken naar ‘regulier’, vaak vanuit thuisnabijheidsoverwegingen of 

huisvestingsmotieven. Formeel juridisch vormt zo’n groep een nevenvestiging, want de leerlingen 

blijven ingeschreven op een (v)so-school. Behalve de schoolbesturen in kwestie moeten ook het 

samenwerkingsverband en de gemeente hiermee instemmen.  

 

De meest vergaande stap is die van school x en y die in hun geheel integreren, met gemengde 

groepen. Dat kan uitsluitend en alleen bij deelname aan de experimenteerregeling en instemming 

van de schoolbesturen en de medezeggen-schapsraden. (V)so-leerlingen blijven ingeschreven op de 

eigen school en behouden hun bekostiging.  
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Aan de hand van zijn laatste zeven sheets behandelt Nijkamp achtereenvolgens de diverse juridische 

vormen van samenwerking; de bestuurlijke vormen ervan; en de ins en outs van 

samenwerkingsovereenkomsten op bestuurlijk, onderwijskundig, personeel en financieel vlak. In de 

maak is  een landelijke model samenwerkingsovereenkomst, die op de website van het SPO zal 

worden gepubliceerd. Hij besluit zijn presentatie met de raad om kansen te grijpen in ‘juridisch grijze 

gebieden’, en altijd te blijven denken aan het belang van de leerling! 

 

Tijd voor vragen uit ‘de zaal’, verzameld door moderator Ilona Wiegman van het SPO. Kan onderwijs 

op een andere locatie ook tussen reguliere scholen onderling, is de Rutte-regeling van kracht? Kan 

inderdaad ook tussen reguliere po- en vo-scholen, bevestigt Nijkamp. Kan een gemeenteraad 

bepalen dat zij medewerking verleent voor een nevenvestiging als er maar geen eigen schoolgebouw 

wordt gevraagd?, is een volgende vraag, Nee, dat kan zo niet, zegt Nijkamp, de gemeente heeft de 

plicht voor huisvesting te zorgen. Maar dat hoeft geen spiksplinternieuw gebouw te zijn, dat kan ook 

‘inwoning’ zijn bij een bestaand schoolgebouw als daar ruimte is.  

 

Aan de orde komt de kwestie van een proefplaatsing van een vo-leerling op een vso-school. Mag het 

toch langer dan 3 maanden? Nee, mag niet, je moet dan een toelatingsverklaring (tlv) hebben. 

Zonder die tlv krijgt de vso-school geen bekostiging, en de vo-school heeft het probleem van een 

leerling voor wie zij zorgplicht hebben maar die uit beeld verdwijnt. Een volgende vraag is van een 

deelnemer aan de sessie die te maken heeft met verschillende regio’s en dus ook verschillende 

belastinginspecteurs. Moet zij haar plannen om te integreren aan hen voorleggen met het oog op 

btw-risico’s? Nee, uiteindelijk moet je bij de inspecteur zijn van de regio waarin zich de 

gemeenschappelijke voorziening bevindt, en die moet je je plannen voorleggen als je een beroep wilt 

doen op een btw-vrijstelling. 

 

Bij gebrek aan andere vragen, houdt Nijkamp zelf spontaan een korte poll onder de deelnemers om 

te inventariseren wie er al in de experimenteerregeling zit dan wel wie dat overweegt. Een aantal van 

de overwegers lichten desgevraagd toe in welke fase ze zitten en wat hun beweegredenen en 

plannen zijn. Huisvesting blijkt vaak een bottleneck te zijn: je wilt graag samen in één gebouw, maar 

dat moet er maar net (geschikt voor) zijn. Ook onderwijszorgarrangementen en Samen-naar-

Schoolklassen komen in dat verband ter sprake. Er zijn dan verschillende toezichtkaders in het geding 

en, besluit Nijkamp, eens te meer is ook hier meer afstemming nodig in de lange weg naar 

‘passender en inclusiever’.        

 

 

 

 


