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Welkom en programma
10.05 – 10.35 Toelichting beleidsregel experimenten reg-spec onderwijs door Marjan Zandbergen 

(OCW)

10.35 – 11.00 Informatie over het ondersteuningsprogramma door Dolf van Veen (NCOJ)

11.00 – 11.25 Ontwikkelingen in het veld door Marij Bosdriesz (NCOJ)

11.25 – 11.30 Afsluiting bijeenkomst
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samenwerking regulier en speciaal 
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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.



Verlenging

 De beleidsregel 2020 wordt verlengd met 
nog eens twee tranches voor de 
schooljaren 2022-2023 en 2023-2024;

 Ter overbrugging naar een bredere 
regeling ’inclusie’, waarin naast 
verdergaande samenwerking tussen 
regulier en speciaal onderwijs ook 
aandacht zal zijn voor het includeren van 
kleine groepen leerlingen met een 
(ernstige) beperking in het regulier 
onderwijs;

 De beleidsregel 2020 blijft verder inhoudelijk 
ongewijzigd. 



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.



Stand van zaken 
experimenten 
2020/2021

 2020: 8 aanvragen toegewezen, waaronder nu ook 
samenwerking bao en sbo (4) en vo en vso (2);

 2021: 22 aanvragen, waarvan 5 afgewezen en 17 
toegewezen, waarvan 1 zich heeft terugetrokken; 

 Wat valt op bij laatste tranche: 

 Ontwikkeling richting IKC (dus met opvang);

 Ontwikkeling richting specialistische voorzieningen;

 Meer vo-vso, ook vanuit mytylonderwijs.

 Toekomst: verlengen/nieuwe beleidsregel: de 
interesse is er!



Vooruitblik



Naar inclusiever onderwijs

 Twee sporen:

 Doorontwikkelen passend onderwijs;

 Werken aan inclusiever onderwijs: routekaart in ontwikkeling; n

 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
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Het Ondersteuningsprogramma 
regulier-speciaal onderwijs 

Inhoudelijke trends en aandachtspunten



Ondersteuningsprogramma 
regulier-speciaal onderwijs

• Ontwikkelgroepen PO – VO – ‘starters’

• Bestuurdersgroep

• Werkgroep samenwerkingsverbanden PO en VO

• Informatiebijeenkomsten

• Helpdesk, voor vragen over verbinding regulier-speciaal onderwijs

• Websites SPO en NCOJ en Online Community

• Jaarlijkse conferentie, webinar of dialoogtafels; 
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Motieven – aanleidingen voor 
samenwerking regulier-speciaal 

• Omlaag brengen van hoog deelnamepercentage s(b)o – vso

• Huisvestingssituatie – nieuwbouw

• Bedrijfsvoering – krimp scholen – behoud GO-expertise

• Meer kansen en maatwerk voor leerlingen mogelijk maken door 
schotten tussen onderwijssoorten te verminderen

• Gespecialiseerd onderwijs zit ver weg; meer thuisnabij halen

• IKC-ontwikkeling

• Stap naar inclusiever onderwijs … 



Trends in het PO

• Aanvankelijk veel initiatieven so 3 – so 4– sbo (gespecialiseerd onderwijs - GO)

• Steeds vaker regulier bao erbij of bao met GO-expertise, ook cluster 1/2

• Van integratie van scholen en leerlingen (vooral so-sbo) tot co-locatie en 
schakelen in campus-formule vanuit eigen kerngroep (vooral bij so-sbo-bao)

• Steeds meer aandacht voor vormen van één team met verschillende 
achtergronden / expertises

• Naast onderwijs steeds meer andere partners; kinderopvang, kinderopvang 
plus, KDC’s, jeugdhulpgroepen / onderwijszorgklassen in de school, enz. 

• Instroomgroepen om (zo mogelijk) begeleid in te stromen in regulier bao



Trends in het VO

• Vaak ‘klassen in een reguliere school’ voor specifieke doelgroepen

• Instroom- en integratiegroepen in onderbouw vo of al in po-fase  en bij 
overgang po-vo als alternatief voor automatische doorstroom s(b)o – vso

• Maatwerktrajecten tussen twee scholen, met name vmbo en vso 

• Toenemende co-locatie speciaal-regulier bij nieuwbouw

• Minder volledige onderwijskundige integratie van leerlingen, wel bij 
praktijkvakken en meer in bovenbouw 

• Samenwerking teams vo en vso prioriteit, aanzienlijke cultuurverschillen 
en hindernissen (o.a. PTA, wegvallen middelen bij integratie)



Thema’s in de Ontwikkelgroepen 

• Professionalisering - deskundigheidsbevordering

• Plaatsing - groepering van leerlingen in geïntegreerde setting

• Wat is belangrijk voor een goed voorbereide start?

• Succesvol terugplaatsen van speciaal naar regulier

• Juridische vragen rond bestuurlijke verantwoordelijkheid, enz.

• Verbinding met jeugdhulp in praktijkinitiatieven regulier-speciaal 

• Knelpunten rond wetgeving, toezicht en randvoorwaarden

• Actuele ontwikkelingen bij de deelnemers



Afsluiting
Voor meer informatie over het ondersteuningsprogramma en de praktijkvoorbeelden zie:

• Website Steunpunt Passend Onderwijs, Thema Intensieve samenwerking regulier en speciaal 
onderwijs 

Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs - Steunpunt Passend Onderwijs 
(steunpuntpassendonderwijs-povo.nl))

• Website NCOJ : https://www.ncoj.nl/

• Link naar de online community: https://spo.1sociaaldomein.nl/

Dank voor de aandacht en veel succes met de samenwerkingsplannen!

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/thema/intensieve-samenwerking-regulier-en-speciaal-onderwijs/
https://www.ncoj.nl/
https://spo.1sociaaldomein.nl/

