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Welke (handelings-)ruimte biedt dit 
experiment? 
 

Binnen het experiment is het mogelijk om af te 
wijken van de wettelijke voorschriften omtrent:  
- Onderwijstijd: er geldt geen minimum of 

maximum aantal uren en er hoeft niet 
gewerkt te worden met de beleidsregel 
afwijking onderwijstijd;  

- Inhoud van het onderwijs: er mag 
afgeweken worden van de kerndoelen 
binnen het onderwijs; 

- Locatie van het onderwijs: er mag ook 
onderwijs geboden worden op een 
zorglocatie; 

- Bekostiging: samenwerkingsverbanden 
kunnen maximaal 2,5% van hun 
ondersteuningsbudget flexibel inzetten 
voor activiteiten op het snijvlak van 
onderwijs en zorg.  

 

Mogen bestaande oza's deelnemen aan het 
experiment? 
 

Ja, ook bestaande oza’s kunnen deelnemen aan 
het experiment. Ook voor hen geldt dan de 
extra handelingsruimte zoals deze binnen het 
experiment is geformuleerd. 
 

Hoe snel na aanmelding moet het OZA gestart 
zijn? 
 

Het is belangrijk om onderscheid te maken 
tussen individuele arrangementen en het 
initiatief die gebruik wil maken van de 
afwijkingsmogelijkheden. Het is wel de 
bedoeling dat het initiatief uiterlijk per januari 
2023 gestart is, maar leerlingen (met een 
individueel arrangement) kunnen gedurende de 
looptijd in- en uitstromen en dus op elk 
moment starten.  
 

Wie mag een aanvraag doen? Het bevoegd gezag van een school of het 
samenwerkingsverband kan de minister 
toestemming vragen voor deelname aan het 
experiment. 
 
 

 
 



 

 

 Een schoolbestuur of samenwerkingsverband 
kan voor één of meerdere oza’s binnen het 
bestuur of binnen de regio één aanvraag doen 
voor deelname aan de experimenteerregeling.  
 
Er moet een samenwerkingsovereenkomst zijn 
met de bij de oza’s betrokken partijen. Als dit 
per oza andere partijen zijn, is het logisch om 
hiervoor meerdere 
samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten en 
aparte aanvragen in te dienen. 
 

Wanneer kan ik een aanvraag doen? De aanvraag kan tussen 15 november en 15 
december 2022 worden ingediend. Hiervoor zal 
op de website van DUO een aanmeldpagina 
komen.  
 

Kan de experimenteerregeling ook gebruikt 
worden voor een individueel oza? 

Ja, dit kan want er is in het besluit geen 
minimum aantal leerlingen/jongeren gesteld 
voor een oza. Om aan te melden zijn echter wel 
een projectplan en samenwerkings-
overeenkomst nodig. Om die reden verwachten 
wij dat het meer voor de hand ligt dat de 
experimenteerregeling voor collectieve 
initiatieven worden aangevraagd. 
 

Moet een leerling ingeschreven staan op een 
school als hij/zij onderwijs wanneer het 
onderwijszorgarrangement op een zorglocatie 
georganiseerd is? 

De jongeren die binnen een 
onderwijszorgarrangement onderwijs willen 
gaan volgen op basis van de afwijkings-
mogelijkheden uit de experimenteerregeling 
moeten worden ingeschreven op een school. 
Het is geen verplichting om alle jongeren 
binnen een initiatief in te schrijven op een 
school. Zonder inschrijving kunnen zij echter 
geen gebruik maken van de afwijkings-
mogelijkheden uit het experiment.  Indien een 
leerling een vrijstelling onder 5a had, dan blijft 
deze vrijstelling behouden gedurende de 
looptijd van het experiment.  
 



 

 

Voor de school geldt een aangepaste zorgplicht 
als ze deze leerlingen inschrijven. De zorgplicht 
inzake de inschrijving en verwijdering komt te 
vervallen. 
 
Wanneer leerlingen ingeschreven worden op 
het praktijkonderwijs, sbo, so of vso, is een tlv 
voor deze leerling noodzakelijk.  
Zonder tlv kan een leerling niet ingeschreven 
worden op een school voor praktijkonderwijs of 
gespecialiseerd onderwijs.  
 

Wat is de looptijd van het experiment? In januari 2023 wordt bekend gemaakt welke 
initiatieven kunnen deelnemen aan het 
experiment. Het experiment heeft een looptijd 
van vijf jaar. Gedurende het experiment wordt 
de voortgang gemonitord en wordt parallel 
gewerkt aan het aanpassen van de wet- en 
regelgeving om de afwijkingsmogelijkheden 
(indien effectief) ook structureel mogelijk te 
maken. 
 

Hoe vindt de selectie van de 
onderwijszorgarrangementen plaats? 

Er kunnen maximaal 80 onderwijszorg-
arrangementen deelnemen aan het 
experiment. Selectie vindt plaats op basis van: 
 

• Verwachte bijdrage aan de doelen van het 
experiment: 
a. Toename van het aantal jongeren met 

een complexe ondersteuningsbehoefte 
die onderwijs volgen; 

b. Afname van het aantal leerlingen met 
een complexe ondersteuningsbehoefte 
die uitvallen van school; 

c. Verbetering van de mate waarin 
onderwijs en zorg aansluiten bij de 
behoeften van leerlingen met een 
complexe ondersteuningsbehoefte. 

 



 

 

• Evenwichtige verdeling tussen de soorten 
oza, de onderwijssectoren en de 
doelgroepen 

• Regionale spreiding van deelnemende oza 
• Spreiding over de 

samenwerkingsverbanden 
• Wanneer op basis van de bovenstaande 

criteria er nog te veel kandidaten 
overblijven. Dus stel dat er uit één regio of 
samenwerkingsverband verhoudingsgewijs 
heel veel aanvragen zijn, dan kan dat leiden 
tot loting van deelnemers uit die regio of 
swv om uiteindelijk te komen tot een 
evenwichtige spreiding. 

 
NB. Een oza met een niet-bekostigde school 
(particulier onderwijs) kan niet deelnemen aan 
dit experiment. 
 

Moet binnen de experimenteerregeling gebruik 
gemaakt worden van afwijking onderwijstijd? 
 

Nee, dat hoeft niet. Er hoeft niet per leerling 
afwijking van onderwijstijd aangevraagd te 
worden. Wel wordt in het opp vastgelegd 
hoeveel uur onderwijs verwacht wordt dat de 
leerling kan volgen. 

 

Moet er voor de leerlingen een tlv aangevraagd 
worden? 

Wanneer leerlingen ingeschreven worden op 
het praktijkonderwijs, sbo, so of vso, is een tlv 
voor deze leerling noodzakelijk. Zonder tlv kan 
een leerling niet ingeschreven worden op een 
school voor praktijkonderwijs of gespecialiseerd 
onderwijs. Wel kan er tussen school en 
samenwerkingsverband worden afgesproken 
dat de middelen behorende bij de tlv worden 
teruggestort aan het samenwerkingsverband. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
leerlingen in te schrijven in het regulier 
onderwijs en met het samenwerkingsverband 
apart afspraken te maken over aanvullende 
ondersteuning. 
 



 

 

Wat is de verwachte tijdsinvestering vanuit de 
onderwijszorgarrangementen voor de monitor? 

Dat is op dit moment is nog niet exact te 
zeggen. We zijn nog bezig met de opzet van de 
monitor en op welke wijze data zal worden 
verzameld. Uiteraard zullen we hierin de 
administratieve lasten laag proberen te houden.  
 

Kunnen cluster 1 en 2 ook deelnemen aan de 
experimenteerregeling? 
 

Ja 

Mogen staatsexamens ingezet worden binnen 
een oza? 
 

Ja 

Kunnen de ministeries van OCW en VWS een 
format maken voor de 
samenwerkingsovereenkomst? 
 

Ja. Dit format zal worden toegevoegd bij de 
aanmeldpagina van DUO.  

Kan verduidelijkt worden welke financiële 
ruimte er binnen het experiment is en hoe de 
tlv-bekostiging zich verhoudt tot de 2,5 % 
flexibele ruimte vanuit het 
samenwerkingsverband? 

Eén van de doelstellingen van het experiment is 
dat samenwerkingsverbanden meer ruimte 
krijgen om hun budget in te zetten. Dit betreft 
2,5% van het bruto (voor aftrek van TLV) 
budget. Echter, het deel van het budget dat als 
TLV wordt doorgezet naar het speciaal 
onderwijs kan niet ‘flexibeler’ worden ingezet 
want dit is immers niet meer beschikbaar voor 
het samenwerkingsverband.  
  
Er zijn diverse scenario’s om in het experiment 
tot bekostiging van het onderwijs te komen, 
bijvoorbeeld: 
  
1. Gebruik maken van de basisbekostiging (bij 

de school) voor de leerlingen in het 
arrangement en dit budget benutten om 
het onderwijs binnen de OZA te financieren. 
Met het SWV kunnen vervolgens afspraken 
worden gemaakt over aanvullende inzet 
vanuit de 2,5% flexibele ruimte, waar dit 
nodig is om activiteiten op het snijvlak van 
onderwijs en zorg te bekostigen. Eventueel 
kan besloten worden om het TLV deel 



 

 

vanuit de school weer terug te storten naar 
het samenwerkingsverband.  

2. Gebruik maken van de basisbekostiging en 
een deel van de TLV-middelen (beide vanuit 
de school). Uit deze middelen kan bijv. een 
docent voor enkele dagen per week op het 
initiatief worden ingezet. Resterende TLV 
middelen worden teruggestort aan het 
SWV.  
Ook dan kunnen met het SWV afspraken 
gemaakt worden over aanvullende inzet 
vanuit de 2,5% waar dit nodig is om 
activiteiten op het snijvlak van onderwijs en 
zorg te bekostigen. 

3. Gebruik maken van de basisbekostiging en 
de volledige TLV bekostiging, eventueel 
aangevuld met middelen uit de 2,5% op het 
gebied van onderwijs en zorg.  

 

 


