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Aanleiding 

Op 20 mei a.s. wordt het ontwerpbesluit experiment onderwijszorgarrangementen 

behandeld in de ministerraad. Voordat het besluit voor advies aan de Raad van 

State kan worden gestuurd, moet het eerst worden voorgehangen bij de Eerste 

Kamer en de Tweede Kamer. 

Geadviseerd besluit 

Ik verzoek u bijgaande brieven aan de voorzitters van de Eerste Kamer en de 
Tweede Kamer te ondertekenen.  

Kernpunten 

- Om tegemoet te komen aan de motie van de leden Westerveld (GL) en 
Kwint (SP) die de regering oproept zo snel mogelijk een experiment 

gericht op thuiszitters te starten en hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten 
bij reeds bestaande initiatieven voor jongeren die nu in de knel zitten 
moet het besluit op 1 januari 2023 in werking treden.  

- De door u getekende brieven zullen pas na akkoord van de ministerraad 
worden gedateerd en verzonden.  

- Mits er geen ingrijpende wijzigingen worden aangebracht als gevolg van 
de voorhangprocedure, zal het ontwerpbesluit daarna rechtstreeks voor 

advies worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van 
State. 

- Tegelijkertijd met de verzending aan de beide Kamers zullen ook de 
beslisnota’s m.b.t. de voorbereiding van dit besluit openbaar worden 
gemaakt. 

Toelichting 

- Onderwijszorgarrangementen, waarin onderwijs- en zorgpartijen 
samenwerken ten behoeve van jongeren die dreigen uit te vallen van 
school, uitgevallen zijn van school of vrijgesteld zijn van het onderwijs, 
lopen regelmatig aan tegen de grenzen van de wet.  

- Het besluit experiment onderwijszorgarrangementen geeft daarom 
maximaal 80 onderwijszorgarrangementen de gelegenheid om gedurende 
de looptijd van het experiment af te wijken van onderwijswet- en 

regelgeving op onder andere het gebied van bekostiging, locatie, 
onderwijstijd en inhoud van het onderwijs.  

- Door de onderwijszorgarrangementen tijdens het experiment te 
monitoren krijgen we inzicht in de effecten en doeltreffendheid van de 

Wetgeving en Juridische 

Zaken 

Van 

 

 

Datum 

23 mei 2022 

Referentie 

 

Bijlagen 

Brief TK 

Brief EK 

Beslisnota’s 

ontwerpbesluit 

 

 

 



 

 

 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

 

 
Datum 

23 mei 2022 

 

afwijkingsmogelijkheden. Beoogd wordt een beter aanbod 

maatwerkoplossingen aan deze doelgroep tot stand te brengen. 

- Parallel aan het experiment wordt, zoals u tijdens het AO Passend 

Onderwijs heeft toegezegd aan de Tweede Kamer, na het eerste jaar 

gestart met de procedure voor aanpassing van de wet. De monitoring van 

het experiment zal drie jaar doorlopen, zodat er voldoende input is voor 

het wijzigen van de wet.  

 



 
 

Nota bevat informatie die niet openbaar gemaakt kan worden: 
☒  NEE  ☐  JA, ONDER BETREFFEND KOPJE  ☐  JA, VERSPREID OVER MEMO (MARKEER)  ☐  JA, GEHEEL 
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Aanleiding 
Het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen is gereed voor aanbieding 
aan de CWIZO ten behoeve van het doorlopen van het ministerraadtraject. Het 
besluit wordt voorgedragen in overeenstemming met de staatssecretaris van 
VWS. De stukken worden daarom parallel aan de staatssecretaris voorgelegd.  
 
Beslispunten 

• Bent u akkoord met de start van het ministerraadtraject voor het Besluit 
experiment onderwijszorgarrangementen, te beginnen met aanbieding van 
het besluit aan de CWIZO op maandag 9 mei?  
 

Geadviseerd besluit 
• We adviseren u om in te stemmen. Het streven is om het besluit in 

werking te laten treden op 1 januari 2023.  
• Hiervoor is het van belang dat het besluit voor 29 april wordt aangeleverd 

bij het CWIZO secretariaat zodat de CWIZO het besluit op 9 mei kan 
bespreken. We hebben daarmee ruimte gecreëerd voor nadere reflectie 
tot 28 april. Na akkoord van de CWIZO wordt het besluit op uiterlijk 11 
mei aangeboden voor behandeling in de ministerraad (op 20 mei).  

• Met inwerkingtreding op 1 januari 2023 wordt voldaan aan de motie 
Westerveld en Kwint.1 Dit leidt overigens wel tot de strakke planning om 
de inwerkingtredingsdatum te halen, die is bijgevoegd.  

 
Kernpunten experimentbesluit 

• Op dit moment lopen onderwijszorgarrangementen nog regelmatig aan 
tegen de grenzen van de wet. 

• Op 1 januari starten OCW en VWS daarom een experiment waarbij we 
aan maximaal 80 onderwijszorgarrangementen gelegenheid bieden om 
gedurende het experiment af te wijken van onderwijswet- en regelgeving 
op onder andere het gebied van bekostiging, locatie, onderwijstijd en 
inhoud van het onderwijs.  

• Door de deelnemers tijdens het experiment te monitoren krijgen we 
inzicht in de effecten en doeltreffendheid van aanpassingen in wet- en 
regelgeving. 

• Parallel aan het experiment wordt, zoals u tijdens het AO Passend 
Onderwijs heeft toegezegd aan de Kamer, na het eerste jaar gestart met 

                                              
1 De motie van de leden Westerveld en Kwint stelt dat er zo snel mogelijk een experiment 
gericht op thuiszitters moet starten en hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij reeds 
bestaande initiatieven voor jongeren die nu in de knel zitten.  
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Datum 
5 april 2022 

de procedure voor aanpassing van de wet. De monitoring van het 
experiment zal drie jaar doorlopen, zodat er voldoende input is voor het 
wijzigen van de wet.  

 
 
Toelichting  
 
1. Toelichting besluit experiment onderwijszorgarrangementen 
• Voor zo’n vijftienduizend jongeren is meer maatwerk en een beter aanbod van 

onderwijs en zorg nodig.2 Deze jongeren dreigen uit te vallen, verzuimen, 
staan niet ingeschreven op een school of zijn vrijgesteld van het onderwijs op 
grond van artikel 5, onder a, van de Leerplichtwet 1969. Door middel van 
onderwijszorgarrangementen wordt deze jongeren een maatwerkmogelijkheid 
aangeboden die aansluit bij hun behoeftes.  

• Onderwijszorgarrangementen bestaan uit een samenwerking tussen 
betrokkenen uit de zorg: de zorgaanbieder, gemeente, zorgkantoor of 
zorgverzekeraar en betrokkenen uit het onderwijs (de school en het 
samenwerkingsverband). Door de gezamenlijke inzet van scholen en 
zorgaanbieders met een specifieke deskundigheid kan een integraal 
maatwerkaanbod worden geboden voor leerlingen met een complexe 
ondersteuningsbehoefte.  

• De informatie over de doelgroep, de inrichting van de 
onderwijszorgarrangementen en de belemmeringen die worden ervaren is nog 
onvoldoende om door middel van een wetswijziging nu al de definitieve 
situatie te kunnen regelen. In het experiment worden daarom de 
noodzakelijke gegevens verzameld om de wetswijziging goed in te kunnen 
richten.  

 
2. Krachtenveld 
• We verwachten dat er voor het experiment onderwijszorgarrangementen een 

breed politiek draagvlak is, dit is mede gebaseerd op de aangenomen motie 
Kwint.  

• Zowel vanuit het onderwijs- als het zorgveld is overwegend positief 
gereageerd op het voornemen van het experiment. Uit de internetconsultatie 
blijkt dat respondenten positief zijn over de verschillende 
afwijkingsmogelijkheden die worden geboden in het besluit teneinde 
maatwerk te faciliteren. Hieruit kan worden opgemaakt dat er ook een breed 
maatschappelijk draagvlak is voor dit experiment.  

• In de internetconsultatie zijn evenwel kritische vragen gesteld over de 
bekostiging van onderwijszorgarrangementen, in het bijzonder over de 
ontschotting van financieringsstromen en de financiering van 
onderwijszorgarrangementen, zie voor meer informatie de bijlage.  

                                              
2 Dit zijn bijvoorbeeld jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking, 
gecombineerd met een stoornis in het autismespectrum. 
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Datum 
5 april 2022 

Bijlage 1. Achtergrondinformatie 
 
Breder traject onderwijszorgarrangementen 

• Het experimentbesluit behoort tot een breder traject om meer maatwerk 
te creëren voor kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op 
het gebied van onderwijs en zorg. 

• In de derde onderwijs- en zorgbrief in 2020 zijn een aantal maatregelen 
aangekondigd om meer ruimte in maatwerk voor 
onderwijszorgarrangementen te creëren. De maatregelen die zijn 
aangekondigd in deze Kamerbrief zijn onderverdeeld in drie fasen: 
1) Korte termijn: communicatie over huidige maatwerkmogelijkheden. 

Niet altijd is (voldoende) bekend welke mogelijkheden er binnen de 
huidige stelsels al zijn. Door hier beter over te communiceren willen 
we bereiken dat alle mogelijkheden voor maatwerk maximaal benut 
worden. Dit traject is succesvol afgerond, zo is een handreiking onder 
afwijking onderwijstijd geüpdatet en verspreid binnen het onderwijs- 
en zorgveld, handreiking voor onderwijszorgarrangementen via het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) opgesteld en toegankelijke informatie 
via verschillende kanalen, zoals het NJi, het Steunpunt Passend 
Onderwijs en Zorg voor de Jeugd. 

2) Middellange termijn (mei 2021-mei 2022): proeftuinen 
onderwijszorgarrangementen, waarin bestaande initiatieven 
begeleiding ontvangen om binnen bestaande wet- en regelgeving 
optimaal de ruimte te benutten. In dit traject worden 15 proeftuinen 
begeleid door BMC. Recentelijk heeft u een werkbezoek gebracht aan 
de gecombineerde proeftuinen Goudseplein en ABA Huis. 

3) Lange termijn (januari 2023 - verder): voorliggend experimentbesluit 
met als doel te onderzoeken of bepaalde wet- en regelgeving buiten 
toepassing kan blijven.  

 
Nadere toelichting besluit experiment onderwijszorgarrangementen  
• Uit de praktijk blijkt dat in onderwijszorgarrangementen belemmeringen 

worden ervaren op het gebied van 1) de onderwijsbekostiging, 2) 
onderwijstijd, 3) inhoud van het onderwijs en 4) onderwijslocatie. Daarom 
wordt in het experiment ruimte geboden aan scholen en 
samenwerkingsverbanden om op deze onderdelen af te wijken van de 
onderwijswetgeving:  

o Bekostiging: samenwerkingsverbanden mogen 2,5% van hun 
ondersteuningsbudget besteden aan kosten op het snijvlak van 
onderwijs en zorg ten behoeve van het onderwijs bij kinderen die 
deelnemen aan het experiment; 

o Onderwijstijd: geen minimum of maximum aantal uren en geen 
tijdelijkheid t.o.v. beleidsregel afwijking onderwijstijd; 

o Inhoud van het onderwijs: afwijking van de kerndoelen van het 
onderwijsprogramma;  

o Onderwijslocatie: onderwijs op de zorglocatie wordt mogelijk; 
o De zorgplicht voor scholen omtrent jongeren met een vrijstelling op 

grond van artikel 5, onder a, van de Leerplichtwet 1969 wordt 
verlicht, zodat scholen minder terughoudend zullen zijn om deze 
jongeren in te schrijven. Zij zijn dan namelijk niet meer verplicht om 
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Datum 
5 april 2022 

hen naar een andere school te begeleiden als het binnen een 
onderwijszorgarrangement toch niet lukt.  

• De verwachting is dat er ongeveer 2.000 jongeren per experimentjaar kunnen 
deelnemen. Over vijf experimentjaren kan het totaal oplopen tot ongeveer 
10.000 jongeren. 

• Uit analyses is tot nu toe gebleken dat er geen belemmeringen in wet- en 
regelgeving zijn aan de zorgkant. Daarom is er geen experimenteerruimte 
nodig in de VWS-wetgeving. Wel zijn er uitvoeringsvraagstukken. Deze 
hebben met name te maken met de bekostiging van 
onderwijszorgarrangementen en de inzet vanuit de zorgfinanciers. Daarom 
wordt in de nota van toelichting ook specifiek ingegaan op de bekostiging 
vanuit de zorg, waarbij het belang van het regionaal en lokaal maken van 
goede afspraken tussen onderwijs- en zorgfinanciers over de inzet voor deze 
doelgroep wordt onderstreept. 

• Onder het besluit hangt een ministeriële regeling waarin nadere regels 
worden gesteld over de uitvoering van het experiment. Het gaat hierbij om 
regels omtrent de aanvraag en de verwerking van persoonsgegevens. De 
inwerkingtreding van deze regeling is gekoppeld aan de inwerkingtreding van 
het experimenteerbesluit en wordt nog apart aan u voorgelegd.  

 
Financiering onderwijszorgarrangementen 
• In de internetconsultatie zijn kritische vragen gesteld over de financiering van 

onderwijszorgarrangementen. Respondenten vragen in de eerste plaats of er 
voldoende budget is om onderwijszorgarrangementen te financieren en in de 
tweede plaats om welke reden de financieringsstromen tussen het onderwijs 
en de zorg niet worden ontschot.  

1) Er wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor de 
samenwerkingsverbanden om onderwijszorgarrangementen te 
financieren; de flexibele inzet komt uit bestaande middelen. Dit geldt 
ook voor de extra middelen die moeten worden ingezet voor jongeren 
die nu zijn vrijgesteld van het onderwijs. Voor hen komt alleen 
basisbekostiging beschikbaar als zij in kader van het experiment 
worden ingeschreven op een school. Als uit de monitoring en 
evaluatie blijkt dat onvoldoende middelen beschikbaar zijn, kan dit 
worden meegenomen in het wetstraject.  

2) Het experiment maakt geen ontschotting mogelijk van onderwijs en 
zorggelden, omdat dit niet kan in het kader van een experiment. In 
het experiment maken we mogelijk dat een deel van het 
ondersteuningsbudget van samenwerkingsverbanden flexibel kan 
worden ingezet ten behoeve van activiteiten op het snijvlak van 
onderwijs en zorg. In de zorgwetten is deze ruimte er al voldoende. 
Aan beide kanten kunnen partijen dus nu afspraken met elkaar maken 
over hun inzet op dat snijvlak. Wij leggen vanuit het Rijk hiervoor 
geen verplichting op. Dat past aan de VWS-zijde niet in de 
sturingsrelatie met gemeenten (die de jeugdwet uitvoeren). Datzelfde 
geldt voor OCW richting de samenwerkingsverbanden, ook daar is het 
niet passend om landelijk voor te schrijven hoe zij hun middelen 
moeten inzetten. Dus door het experiment is er aan beide zijden 
ruimte voor inzet op het snijvlak van onderwijs en zorg, maar zijn 
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Datum 
5 april 2022 

hiervoor wel regionaal en lokaal afspraken nodig tussen de betrokken 
partijen. 

 
 
Planning 
Om het experimentbesluit per 1 januari 2023 inwerking te laten treden hanteren 
we de volgende planning: 
 

  
 
 

Aanleveren CWIZO 29 april 

CWIZO 9 mei 

Aanleveren ministerraad 11 mei 

Ministerraad 20 mei 

Voorhang Staten-Generaal  6 juni – 6 juli 

Aanbieding Raad van State 15 – 29 juli 

Advies Raad van State 30 juli – 15 sept 

Nader rapport 16 – 30 sept 

Bekrachtigingsprocedure 3 okt – 1 nov 

Publicatie Staatsblad  1-15 november  

Start inschrijving experiment 15 nov - 15 dec 

Inwerkingtreding 1 januari 2023 
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Aanleiding 

Vandaag, 9 mei, heeft de CWIZO het ontwerpbesluit experiment 

onderwijszorgarrangementen als hamerstuk afgedaan. De CWIZO is akkoord met 

doorgeleiding naar de ministerraad van 20 mei.  

Geadviseerd besluit 

• Indien u akkoord bent, verzoek ik u het aanbiedingsformulier te 

ondertekenen. 

Kernpunten 

• Het ontwerpbesluit wordt geagendeerd voor de ministerraad. Na 

bespreking in de MR zal het voorstel in het kader van de 

voorhangprocedure aan beide Kamers der Staten-Generaal worden 

gezonden. De voorhangprocedure duurt vier weken. 

• Mits er geen ingrijpende wijzigingen worden aangebracht als gevolg van 

de voorhangprocedure, zal het ontwerpbesluit daarna rechtstreeks voor 

advies worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van 

State.  

Toelichting 

 

Toelichting experimentbesluit 

• Op dit moment lopen onderwijszorgarrangementen nog regelmatig aan 

tegen de grenzen van de wet. 

• Het besluit experiment onderwijszorgarrangementen geeft daarom 

maximaal 80 onderwijszorgarrangementen de gelegenheid om gedurende 

de looptijd van het experiment af te wijken van onderwijswet- en 

regelgeving op onder andere het gebied van bekostiging, locatie, 

onderwijstijd en inhoud van het onderwijs.  

• Door de onderwijszorgarrangementen tijdens het experiment te 

monitoren krijgen we inzicht in de effecten en doeltreffendheid van 

voorgenomen aanpassingen in wet- en regelgeving. 

• Parallel aan het experiment wordt, zoals u tijdens het AO Passend 

Onderwijs heeft toegezegd aan de Tweede Kamer, na het eerste jaar 

gestart met de procedure voor aanpassing van de wet. De monitoring van 
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Datum 

6 april 2022 

 

het experiment zal drie jaar doorlopen, zodat er voldoende input is voor 

het wijzigen van de wet.  

 

Politieke context 

• Het besluit geeft onder meer invulling aan de motie van de leden 

Westerveld (GL) en Kwint (SP), die de regering oproept zo snel mogelijk 

een experiment gericht op thuiszitters te starten en hierbij zo veel 

mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven voor jongeren die 

nu in de knel zitten.  

 

Krachtenveld 

• Er is in het onderwijs- en zorgveld behoefte aan de verruiming van 

onderwijswet- en regelgeving voor de groep jongeren met een complexe 

ondersteuningsbehoefte die onvoldoende mogelijkheid hebben om deel te 

nemen aan het onderwijs, bij voorkeur zo snel mogelijk.  

 

 

 



 
 

Nota bevat informatie die niet openbaar gemaakt kan worden: 
☒  NEE  ☐  JA, ONDER BETREFFEND KOPJE  ☐  JA, VERSPREID OVER MEMO (MARKEER)  ☐  JA, GEHEEL 
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Aanleiding 
In de derde onderwijs- en zorgbrief die u in november 2020 samen met 
staatssecretaris Blokhuis (VWS) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, heeft u 
meer ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen (oza) aangekondigd. 
Hiervoor wordt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld waarmee 
de mogelijkheid tot afwijking van specifieke onderdelen van de 
onderwijswetgeving wordt geregeld. Afwijking van zorgwetgeving is voor dit 
experiment niet van toepassing. Vanwege de politieke toezegging om het 
experiment te laten starten vóór het schooljaar 2023 – 2024 is de planning erop 
gericht om de AMvB op 1 januari 2023 in werking te laten treden. Hiervoor is het 
van belang dat de Minsterraad op 29 oktober instemt met internetconsultatie over 
de AMvB, zodat deze uiterlijk 1 november 2021 van start gaat. Om het stuk tijdig 
in de Ministerraad te agenderen is, gezien het reces, uw akkoord uiterlijk 14 
oktober a.s. vereist.  
 
Op woensdag 13 oktober a.s. wordt de AMvB besproken tijdens de beleidsstaf. Uw 
eventuele opmerkingen kunnen dan direct worden verwerkt.  
 
Beslispunten 

• Bent u akkoord met het voorleggen van een instemmingsverzoek, mede 
namens de Staatssecretaris van VWS, voor internetconsultatie aan de 
Ministerraad op 29 oktober 2021?  

• Bent u akkoord met het inhoudelijk voorleggen van het ontwerp van de 
AMvB ter internetconsultatie? 

 
Geadviseerd besluit 

• We adviseren u om in te stemmen. Het doel is om de AMvB in werking te 
laten treden op 1 januari 2023. Hiervoor is het van belang dat de 
internetconsultatie op 1 november 2021 van start gaat. 

• Het ontwerp van de AMvB is gereed voor internetconsultatie. Dit is niet 
het definitieve ontwerp. Na de internetconsultatie is er nog de 
mogelijkheid om het ontwerp tekstueel aan te passen. Zo behoeft de 
probleemanalyse nog nadere duiding. 

• Door de krappe planning is er weinig ruimte om grote tekstuele 
wijzigingen door te voeren in de AMvB tussen de beleidsstaf op 13 
oktober, Ministerraad op 29 oktober en de internetconsultatie op 
1 november.  

Kansengelijkheid en 
Onderwijsondersteuning 

Van 
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Datum 
8 oktober 2021 

 
Kernpunten 

• In het laatste debat in de TK over passend onderwijs is de noodzaak om 
meer ruimte te geven voor maatwerk nadrukkelijk aan de orde geweest. 
Er is een motie van de leden Westerveld en Kwint aangenomen om zo 
snel mogelijk een experiment gericht op thuiszitters te laten starten en 
hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven voor 
jongeren die nu in de knel zitten.  

• Er is in het onderwijs- en zorgveld met name behoefte aan de verruiming 
van onderwijswet- en regelgeving voor deze kleine groep jongeren, bij 
voorkeur zo snel mogelijk. Dit experiment moet input leveren voor de 
volgende fase, wijziging van wet- en regelgeving. Ondanks de lange 
looptijd van het experiment kunnen er gedurende het experiment al veel 
jongeren onder deze doelgroep deelnemen aan het experiment. De eerste 
schatting is dat er in totaal ongeveer 10.000 jongeren kunnen deelnemen, 
(2.000 jongeren per experimentjaar)1.  

• Om inwerkingtreding op 1 januari 2023 te realiseren, is de planning krap. 
In de planning zit weinig ruimte voor uitloop. Anders komt de verwachte 
inwerkingtredingsdatum in gevaar. Van belang is dat de 
internetconsultatie op 1 november start.  

• Daarnaast kunnen er nog andere (onvoorziene) omstandigheden 
plaatsvinden waardoor het risico op vertraging bestaat, waardoor de 
inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 niet wordt gehaald. Enkele 
risicofactoren zijn bijvoorbeeld veel opmerkingen vanuit de 
internetconsultatie of een mogelijkheid tot een schriftelijke ronde na de 
voorhang. Dit kost extra tijd.  

• Het instemmingsverzoek wordt gelijktijdig aan u en de Staatssecretaris 
van VWS voorgelegd voor akkoord. De uiteindelijke AMvB draagt u ook 
mede namens de Staatssecretaris van VWS voor. 

• Het instemmingsverzoek ligt parallel ook voor bij MOCW. 
 
 
Toelichting 
 
1. Samenvatting traject onderwijszorgarrangementen 

• Voor zo’n vijftienduizend jongeren is meer maatwerk en een beter aanbod 
van onderwijs en zorg nodig. Zij komen nu niet tot hun recht, doordat 
voor hen de juiste combinatie van passend onderwijs, zorg en 
ondersteuning ontbreekt. Door een gebrek aan flexibiliteit van de zorg- en 
onderwijsstelsels dreigen deze jongeren uit te vallen, zitten zij thuis, 
verzuimen, staan niet ingeschreven op een school of zijn vrijgesteld van 
onderwijs.  

                                              
1 De schatting is gebaseerd op signalen uit de proeftuinen. Deze schatting is afhankelijk van de duur van 
het experiment, hoeveel jongeren tegelijkertijd kunnen deelnemen aan een onderwijszorgarrangement en 
de verblijfsduur van een jongere in een onderwijszorgarrangement. 
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• In de derde onderwijs- en zorgbrief is een aantal maatregelen 
aangekondigd om meer ruimte in maatwerk voor oza te creëren. De 
maatregelen die zijn aangekondigd in deze Kamerbrief zijn onderverdeeld 
in drie fasen: 
1) Korte termijn: communicatie over huidige maatwerkmogelijkheden. 

Niet altijd is (voldoende) bekend over welke mogelijkheden er binnen 
de huidige stelsels al zijn. Door hier beter over te communiceren 
willen we bereiken dat alle mogelijkheden voor maatwerk maximaal 
benut worden.  

2) Middellange termijn (mei 2021-mei 2022): proeftuinen 
onderwijszorgarrangementen, waarin bestaande initiatieven 
begeleiding ontvangen om binnen bestaande wet- en regelgeving 
optimaal de ruimte te benutten.  

3) Lange termijn (januari 2023 - verder): experiment om te onderzoeken 
wat er gebeurt als bepaalde wet- en regelgeving niet van toepassing 
is. Het doel van het experiment is om een onderwijszorgcontinuüm 
vorm te geven, waarbinnen jongeren onderwijs en zorg krijgen die 
aansluit op hun behoeften, op een plek waar zij zich veilig voelen en 
zich kunnen ontwikkelen. In het experiment mag daarom worden 
afgeweken van onderwijswet- en regelgeving die belemmerend blijkt 
te zijn in de proeftuinen. 

 
2. Experiment 

• Uit de proeftuinen blijkt dat er niet altijd voldoende ruimte is om 
maatwerk te kunnen leveren aan jongeren met een complexe 
ondersteuningsbehoefte.  

• In het oza worden belemmeringen ervaren op het gebied van 1) gebrek 
aan flexibiliteit in de onderwijsbekostiging, 2) onderwijstijd, 3) inhoud van 
het onderwijs en 4) onderwijs op een zorglocatie. Daarom zal in het 
experiment ruimte worden geboden aan scholen en 
samenwerkingsverbanden om op deze onderdelen af te wijken van de 
onderwijswetgeving. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden voor 
maatwerk en kan het onderwijs aansluiten op de onderwijs- en zorgvraag 
van leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte.  

• Het doel van het experiment is te onderzoeken of door afwijking van 
specifieke onderdelen van de onderwijswetgeving kan worden bereikt dat 
er een passender aanbod komt voor jongeren met een complexe 
ondersteuningsbehoefte met als resultaat een volledig 
onderwijszorgcontinuüm, waarbinnen zij onderwijs en zorg krijgen die 
aansluiten op hun behoeften, op een plek waar zij zich veilig voelen en zij 
zich kunnen ontwikkelen. 

• Uit de proeftuinen bleek dat er geen belemmeringen in wet- en 
regelgeving aan de zorgkant zijn voor oza. Daarom is er geen 
experimenteerruimte nodig in de VWS-wetgeving. Wel zijn er 
uitvoeringsvraagstukken. Deze hebben met name te maken met de 
bekostiging van oza, en de inzet vanuit de zorgfinanciers hierbij. Daarom 
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wordt in de nota van toelichting ook specifiek ingegaan op de bekostiging 
vanuit de zorg, waarbij het belang van het regionaal en lokaal maken van 
goede afspraken tussen onderwijs- en zorgfinanciers over de inzet voor 
deze doelgroep wordt onderstreept. 

• Aan het experiment zullen maximaal 80 initiatieven deel kunnen nemen, 
waarbij gekeken wordt naar een evenwichtige verdeling tussen de soorten 
onderwijszorgarrangementen, de onderwijssectoren en de doelgroepen; 
de regionale spreiding van deelnemende onderwijszorgarrangementen; en 
de spreiding over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  

• De looptijd van het experiment is vijf jaar. Gedurende de looptijd zullen 
de deelnemers aan het experiment gemonitord worden. De 
onderzoeksresultaten bepalen welke afwijking in wet- en regelgeving 
wordt verankerd. Uiterlijk in het derde jaar van het experiment wordt op 
basis van monitoring besloten of wet- en regelgeving moet worden 
gewijzigd.  

• Verwacht wordt dat binnen vijf jaar voldoende output is verzameld over 
de praktijkeffecten van het experiment om tot een beleidsaanbeveling te 
komen in de vorm van een evaluatieve eindrapportage aan de TK. 

• Bijgevoegd bij deze nota is de AMvB (bijlage 1 - AMvB). Deze kan op 
onderdelen nog worden aangescherpt na de internetconsultatie.  

 
3. Planning 
Om de AMvB per 1-1-2023 in werking te laten treden hanteren we de volgende 
planning: 

2021 
1 okt- 29 okt lijnen OCW en VWS doorlopen  
21 okt-16 dec uitvoeringstoetsen 
29 okt verzoek MR start internetconsultatie 
1 nov – 1 dec internetconsultatie 
2022 
17 dec – 17 jan verwerken toetsen en consulatie 
1 feb – 1 april adviescolleges 
1 april – 1 mei verwerken adviezen colleges 
mei voorportaal, onderraad en ministerraad 
juni voorhang 
juli adviesaanvraag Raad van State 
september opstellen Nader rapport 
oktober bekrachtigingsprocedure 
1-15 november publicatie staatsblad 
vanaf 15 november start inschrijving experiment  
2023 
1 januari 2023 inwerkingtreding AMvB 

 
 
 
Interne afstemming directies 

• Vanaf de start van het ontwerpproces heeft het projectteam 
onderwijszorgarrangementen, bestaande uit collega’s vanuit directie KO 
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(OCW), directie Jeugd (VWS) en Langdurige Zorg (VWS), collega’s van de 
directies PO en VO betrokken.  

• WJZ is de penvoerder van de AMvB en heeft het ontwerp in nauwe 
samenwerking met het projectteam opgesteld.  

• Er zijn meerdere malen concept-ontwerpen afgestemd met collega’s 
vanuit PO en VO. De collega’s vanuit PO en VO hebben meerdere keren 
meegelezen, meegedacht en tekstvoorstellen aangeleverd, die zijn 
opgenomen in het concept-ontwerp.  

• Daarnaast hebben er ook op MT-niveau afstemmingsoverleggen plaats 
gevonden om beide directies zo goed mogelijk mee te nemen in het 
proces en de inhoud van het experiment.  

• Na de internetconsultatie wordt er toegewerkt naar een definitief ontwerp. 
Dan is opnieuw de mogelijkheid om teksten aan te passen. In het proces 
na de internetconsultatie zal het projectteam de collega’s van de directies 
PO en VO opnieuw betrekken.  

 
Externe afstemming 

• Het concept-ontwerp van de AMvB is extern afgestemd met de Inspectie 
van het Onderwijs, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, VO-Raad, PO-
Raad, VNG, IJG/ZN, Sectorraad PO/GO, NJI, Netwerk LPO, Sectorraad 
SWV. 

• BMC doet de begeleiding vanuit de proeftuinen. BMC heeft input 
aangeleverd voor de AMvB.  
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