
 

 

 

 
Knelpunten bij intensieve samenwerking of integratie 

van regulier en speciaal onderwijs  

 
Aanleiding 

Tijdens regiogesprekken, helpdeskgesprekken en bijeenkomsten horen de medewerkers van het 

Steunpunt Passend Onderwijs vaak wensen, knelpunten en vraagstukken ten aanzien van de 

samenwerking tussen regulier – speciaal onderwijs of vormen van inclusiever onderwijs. Deze notitie 

geeft aan waar men in de praktijk  tegen aan lopen. 

 

De punten in de notitie zijn verzameld op basis van vragen die binnen zijn gekomen bij de helpdesk 

van het Steunpunt Passend Onderwijs, regiogesprekken en gebaseerd op de ervaringen van 

deelnemers aan de Ontwikkelgroepen samenwerking regulier speciaal en de Bestuurdersgroep 

regulier speciaal. Het betreft geen landelijk onderzoek, maar geeft een beeld op basis van de 

praktijkervaringen die met het SPO zijn gedeeld. 

 

We onderscheiden vier niveaus waarop knelpunten gesignaleerd worden: 

1. Wet- en regelgeving  

2. Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs 

3. Organisatie en randvoorwaarden 

4. Verbinding met jeugdhulp en andere gemeentelijke partners. 

 

 

1. Wet- en regelgeving  
Sommige initiatieven kunnen gebruikmaken van de Beleidsregel experimenten, waarmee zij meer 

ruimte krijgen met betrekking tot een aantal beperkingen in wet- en regelgeving. Echter, het 

overgrote deel van de praktijkinitiatieven waarin speciaal onderwijs en regulier onderwijsintensief 

samenwerken heeft geen aanvraag ingediend en/of komt niet in aanmerking voor de Beleidsregel. Er 

is immers meestal geen directe intentie om een van de scholen op te heffen of geheel te integreren 

in een andere school. Het kan bijvoorbeeld gaan om het spreiden van leerlingen van een sbo-school 

over verschillende bao-scholen. Of er is sprake van een (v)so-klas in een reguliere school of van 

samenwerking bij instroomprogramma’s in het regulier onderwijs voor leerlingen uit het (v)so. Ook 

dergelijke initiatieven betreffen geïntegreerde programma’s en intensieve samenwerking van 

regulier-speciaal onderwijs, maar vallen niet onder de voorwaarden van de Beleidsregel.  

 

 

 

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/aan-de-slag/ik-wil-samen-leren-2/ontwikkelgroepen-samenwerking-regulier-speciaal/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/aan-de-slag/ik-wil-samen-leren-2/bestuurdersgroep/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/aan-de-slag/ik-wil-samen-leren-2/bestuurdersgroep/
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Belangrijke knelpunten met betrekking tot wetgeving zijn: 

 

• Een ‘geïntegreerde voorziening’, waarbij scholen uit bao, sbo en so met verschillende BRIN-

nummers zijn samengegaan, moeten nu verplichtingen met betrekking tot verantwoording, 

medezeggenschap, werkverdelingsplannen, etc. apart per BRIN-nummer aanleveren. Zij zouden 

dit graag niet meer apart willen doen, maar als één school. De gedeelde verantwoordelijkheid 

hiervoor zou door de samenwerkende besturen bijvoorbeeld geregeld kunnen worden in een 

‘samenwerkingsovereenkomst’.  

 

• Leerlingen die in de oude situatie een TLV voor het vso zouden krijgen, maar die nu in een aparte 

route binnen het reguliere onderwijs worden geplaatst, kunnen geen gebruik meer maken van 

de staatsexamens. Binnen de bestaande regels voor toetsing en examens is er voor hen vaak te 

weinig ruimte om aanpassingen te doen met betrekking tot de examinering, waardoor het 

onderwijs afronden met een diploma voor hen onhaalbaar wordt. (OCW heeft hier inmiddels een 

werkgroep voor ingesteld). Ook kunnen deze leerlingen geen gebruik maken van aanvullende 

financiering en speciale voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktparticipatie die nu 

gekoppeld zijn aan een TLV/vso-status (zie verder onder 3). 

 

• De bestaande wetgeving met betrekking tot bevoegdheid, cao’s en salariëring voor regulier en 

speciaal onderwijs verschillen nogal. Maak het daarom mogelijk dat soepeler met de nu nog 

geldende bevoegdheidseisen en cao’s voor docenten in speciaal en regulier onderwijs om kan 

worden gegaan. (Bijvoorbeeld een vso-docent moet 1 vak extra erbij gaan doen om bevoegd te 

zijn om in het vo (aan vso-leerlingen) les te mogen geven. En hij/zij krijgt momenteel een salaris 

volgens po-normen in plaats van vo-normen.) En een vso-docent is formeel niet bevoegd om les 

te geven in het reguliere vo.  

 

• Voor initiatieven tot integratie van regulier en speciaal onderwijs zou een andere vorm van 

verantwoording welkom zijn, die meer gericht is op het behalen van de doelen (op leerling- en 

schoolniveau) en het aantonen van kwaliteit. Dit komt overeen met de door de inspecteur-

generaal van de Inspectie van het Onderwijs gedane uitspraken over vernieuwingsinitiatieven in 

het onderwijs.  

 

• Onder de huidige wetgeving is het onmogelijk om kinderen met verschillende ‘toelaatbaarheden’ 

(regulier én speciaal) onderwijs te bieden in dezelfde, gemengde groepen. Dat zou structureel 

mogelijk moeten zijn, met behoud van de extra financiering voor het kind en voor de school, die 

behoort bij hun ondersteuningsbehoeften.   

 

• De bestaande Beleidsregel Experimenten regulier-speciaal onderwijs biedt op zich al meer ruimte 

voor een aantal scholen, maar is nog sterk gericht op een ‘systeemaanpassing’, waarbij in 

principe nog steeds het doel is twee onderwijssoorten te integreren en de duurste vorm op te 

heffen. Verspreiding van de leerlingen van een gespecialiseerde voorziening over meerdere 

reguliere scholen valt hier meestal al buiten, en ook verbreding van reguliere scholen, zodat 

minder leerlingen naar het gespecialiseerde onderwijs verwezen hoeven worden, wordt hiermee 
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niet ondersteund. Het zou aan te bevelen zijn ook beleids- of experimenteerruimte te bieden 

voor dergelijke samenwerkingsinitiatieven die zich meer richten op werken aan inclusiever 

onderwijs van onderop.  

 

• Wat overheerst bij veel praktijkinitiatieven is op zijn best een gedooggevoel, waar 

scholen/besturen zich inspannen en tal van voordelen zien (beter en passender 

onderwijsprogramma, efficiënt gebruik van voorzieningen (krimp), praktijkruimten en schaars 

personeel, flexibele leerroutes, onderwijsdeelname van kwetsbare en complexe groepen 

leerlingen  etc.). Er is behoefte aan een ondersteunend kader dat innovatie en intensieve 

samenwerking en integratie bevordert/stimuleert. Voor het realiseren van passend onderwijs 

vormen deze initiatieven een voor de hand liggende vervolgstap, in de zone van de naaste 

ontwikkeling, met volop kansen. Het zijn voorbeelden voor anderen voor de doorontwikkeling 

van passend onderwijs richting inclusiever onderwijs. Scholen die hier al mee bezig zijn willen 

niet gedoogd worden of experiment zijn, maar erkenning krijgen. 

 

• Btw en passend onderwijs1. Tussen onderwijs-instellingen onderling is het onder strikte 

voorwaarden mogelijk om personeel uit te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden en 

scholen (schoolbesturen) is dat niet vanzelfsprekend en sinds 14 december 2018 weer 

problematischer geworden, aangezien swv’s voor de Wet op de Omzetbelasting aangemerkt zijn 

als sociaal-culturele instellingen die een vrijstelling hebben ten aanzien van btw op diensten en 

leveringen. Het is dringend gewenst dat de Staatssecretaris van Financiën de toezegging gedaan 

in de brief van 15 september 2015 alsnog waar maakt en bepaalt dat schoolbesturen die 

personeel detacheren aan samenwerkingsverbanden om de uitvoering van het 

Ondersteuningsplan mogelijk te maken expliciet worden vrijgesteld van de heffing van 

omzetbelasting over deze dienst.  

 

 

2. Toezicht door de Inspectie van het Onderwijs 
 

• De Inspectie zegt op landelijk niveau vaak dat vrijwel alles al kan binnen de bestaande regels en 

dat zij vooral de rol van ‘meedenker’ en ‘zoeken naar de best mogelijke oplossing’ willen 

vervullen, maar dit is nog onvoldoende doorgedrongen tot de contactinspecteurs van de scholen. 

Dan blijkt dat praktijkinitiatieven vervolgens toch worden ‘afgerekend’ (een herstelopdracht 

krijgen) op (vaak financiële) wettelijke verplichtingen, zoals rond symbiose-verklaringen of 

andere knelpunten.  

 

• De Inspectie zou bij het toezicht op de samenwerkingsverbanden de vraag kunnen toevoegen 

wat zij doen om integratie/intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs te 

stimuleren en faciliteren.  

 

 
1   Zie bijlage 1 voor nadere beschrijving. 
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• Soms komen bij praktijkinitiatieven regulier-speciaal onderwijs al twee inspecteurs tegelijkertijd. 

Dat is heel mooi, maar zij doen meestal naast elkaar hun eigen taak. Het zou ondersteunend zijn 

als er een (tijdelijke) specifieke Projectinspectie (bijvoorbeeld een team van inspecteurs uit 

regulier en speciaal onderwijs, samenwerkingsverbanden, kinderopvang en jeugdhulp/zorg) 

ingericht zou kunnen worden om toe te zien op dergelijke (geïntegreerde) initiatieven, met 

goede kennis van de achtergronden, uitvoering en specifieke kwaliteitseisen die hier een rol 

spelen. Die Inspectie zou met een integrale blik moeten kijken naar het totale initiatief, bij 

voorkeur inclusief kinderopvang en jeugdhulp/zorg. Daarmee zouden er geen aparte inspecteurs 

meer zijn voor wat nu nog als aparte scholen (BRIN-nummers) worden beschouwd en soms ook 

nog voor de kinderopvang en/of jeugdzorggroepen, die in het initiatief geïntegreerd zijn.  

 

• Het Inspectietoezicht in geïntegreerde voorzieningen is complex; bij een mix van regulier en 

speciaal onderwijs is de vraag welke norm leidend is. Op welke leerlijn/onderwijsresultaten 

wordt getoetst? Maar ook heeft de school te maken met meerdere inspecties, zeker wanneer 

ook kinderopvang en jeugdhulp onderdeel uitmaken van de geïntegreerde voorziening. De 

ervaring leert ook dat er bij de Inspectie(s) weinig kennis aanwezig is over de huidige 

samenwerkings-/integratie-initiatieven.  

 

• Er is een nieuw toetsingskader nodig voor dergelijke geïntegreerde voorzieningen. Het bestaande 

kader zou vervangen moeten worden. Scholen die echt passend en inclusiever onderwijs bieden 

en daarom verbreed toelaten of scholen waarin verschillende typen onderwijs zijn geïntegreerd, 

worden nu nog ‘afgerekend’ op lagere leeropbrengsten. Zorgplicht kan immers om verbrede 

toelating vragen, ook van thuiszitters en leerlingen die voorheen een vrijstelling kregen. In dat 

nieuwe toetsingskader zouden ook andere opbrengsten (zoals thuiszitters enkele uren naar 

school laten gaan, verbreed toelaten of met speciale ondersteuning voorkomen dat leerlingen 

naar het speciaal onderwijs verwezen worden) meegewogen en juist gewaardeerd moeten 

worden.  

 

3. Organisatie en randvoorwaarden 
 

• De financiering van initiatieven van onderbrenging van (v)so-leerlingen in regulier onderwijs 

hebben alle te maken met financiële problemen. Omdat zij geen TLV voor (v)so meer krijgen is er 

geen extra financiering beschikbaar in het reguliere onderwijs, terwijl de leerling zeker 

specialistische ondersteuningsbehoeften heeft, waar extra budget voor nodig is. Soms bieden 

samenwerkingsverbanden zogenaamde ‘plus-arrangementen’, maar dit blijkt in de praktijk zeer 

kwetsbaar. Deze kunnen zomaar weer afgeschaft worden, bijvoorbeeld bij een wisseling van 

bestuurder of andere beslissingen van de besturen in het samenwerkingsverband.  

 

• De financiering van passend onderwijs stoelt vooral op individuele arrangementen, terwijl je naar 

groepsarrangementen wilt of groepsgericht inzetten van budgetten, met een meer structureel 

karakter, waarmee doorontwikkeling mogelijk is. Categorieën laag - midden - hoog zijn niet 

passend voor maatwerkarrangementen in geïntegreerde voorzieningen in regulier onderwijs.  
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• Bij het integreren van een (nevenvestiging) van een vso-school in een reguliere school voor vo 

valt de vso-status voor de leerling weg, waarmee de leerling geen gebruik meer kan maken van 

voorzieningen na het verlaten van de school (subsidie praktijkleren voor bedrijven waar ze 

stagelopen, vrijstelling startkwalificatie, mogelijkheid voor Boris-certificering, automatische 

opname in doelgroepenregister). Dit terwijl de werkwijze en de problematiek van de leerling niet 

is veranderd. De subsidie Praktijkleren wordt dan afgewezen, omdat de leerling bij DUO vermeld 

staat als reguliere vo-leerling!  

 

• Leerlingenvervoer; bij de integratie van gespecialiseerde voorzieningen in een reguliere school 

vervalt over het algemeen het recht op leerlingenvervoer, terwijl het nog steeds dezelfde 

leerlingen zijn, met vaak nog dezelfde onmogelijkheden om zelfstandig te reizen. Er zou du smeer 

flexibiliteit moeten komen in de regels voor toekenning van leerlingenvervoer, ook naar reguliere 

scholen.  

 

• Bij integratie van vso-voorzieningen of het opnemen van vso-leerlingen in het reguliere vo 

ontstaan regelmatig problemen rond de examinering voor de (voormalige) vso-leerlingen. Zij 

kunnen nu namelijk geen gebruik meer maken van de mogelijkheid op staatsexamens te doen, 

nu zij niet meer als vso-leerling staan ingeschreven. Aanpassingen in de PTA’s bieden vaak nog te 

weinig ruimte voor hun behoeften aan spreiden va examens en het behalen van deelcertificaten. 

Ook de zogenaamde ‘Rutte-regeling’ (Besluit samenwerking VO-BVE) lijkt hier niet altijd 

voldoende in tegemoet te komen. Een belangrijk aandachtspunt is het feit dat er onvoldoende 

zicht is op dit punt (betere landelijke cijfers zijn er nodig). 

 

• Wanneer kwetsbare leerlingen vastlopen bij de overstap van het voortgezet (speciaal) onderwijs 

naar het mbo, bestaat er soms de wens om terug te keren naar het v(s)o. Nu hebben een aantal 

swv’s met gemeenten en het mbo een convenant afgesloten voor een schakeljaar voor jongeren 

met een belemmering binnen het autistisch spectrum, die naar het mbo gaan. Het schakeljaar 

wordt op grond van cofinanciering bekostigd. De swv’s hevelen daartoe ondersteuningsmiddelen 

over naar het mbo. De accountants van de swv’s geven aan dat dit niet is toegestaan. Middelen 

mogen niet (behoudens de uitbestedingsregeling VAVO) overgemaakt worden naar het mbo. Het 

vo, vso of swv moet de regie houden. Hierdoor komen dit soort mooie initiatieven onder druk te 

staan.  

 

4. Verbinding met jeugdhulp en andere gemeentelijke partners 
 

De bestaande samenwerkingsinitiatieven hebben in vrijwel alle gevallen tot gevolg dat er meer 

leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften en hulpvragen zitten in ‘lichtere’ of ‘minder 

specialistische’ onderwijsvoorzieningen. Naast de extra onderwijsexpertise die dit vraagt betekent dit 

ook dat er meer leerlingen zijn die jeugdhulp nodig hebben. Behoeften vanuit het onderwijsveld 

richting jeugdhulp klinken nauwelijks door in het beleid van gemeenten en overheid. 

 

We zien momenteel echter een trend dat gemeenten en overheid steeds meer focussen op 

specialistische jeugdhulp en dan vooral kijken hoe die ingezet kan worden ten behoeve van het 
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gespecialiseerde onderwijs. Daarmee vallen de kinderen en de scholen in de samenwerkings-

initiatieven in meer regulier onderwijs buiten de boot waar het gaat om hulp en ondersteuning door 

jeugdhulp. Met het streven van het kabinet en de scholen naar inclusiever onderwijs worden steeds 

meer kinderen (en hun leerkrachten) hiermee ernstig tekort gedaan. Deze initiatieven verdienen 

daarom extra aandacht van gemeenten en samenwerkingsverbanden om de benodigde inzet van 

jeugdhulp hier te waarborgen. Wat nodig is, is een goede, afgestemde infrastructuur voor scholen en 

jeugdhulp die landelijk veel beter op elkaar is afgestemd. 

 

Daarvoor zijn de belangrijkste aanbevelingen: 

 

• Vereng jeugdhulp niet tot de specialistische jeugdhulp, achter loketten en drempels. Het gaat 

juist om (beschikkingsvrij inzetten van) kwalitatief goede jeugdhulp dicht bij kinderen, dus (ook) 

in (reguliere) scholen. Het gaat dan onder meer om: preventieve programma’s, hoogwaardige 

diagnostiek, consultatie voor schoolteams, (specialistische) hulp aan jeugdigen en ouders, 

deelname een multidisciplinaire overleggen op scholen, meer direct inzetbare en integrale hulp 

in plaats van verwijzen in een keten, vooral aanwezig zijn en werken IN de scholen en tegengaan 

van onwenselijke arbeidsdeling in de jeugdhulp.  

 

• Minimaliseren van het aantal zorgaanbieders en jeugdhulpmedewerkers waar scholen mee te 

maken hebben. Bijvoorbeeld door alle zorgaanbieders in één gemeentelijke bv onder te brengen 

(zoals in Westland).  

 

• Betrek scholen bij aanbestedingsprocedures voor jeugdhulp en zeker wanneer de gemeente 

contracten wil afsluiten met andere zorgaanbieders; dit heeft namelijk grote consequenties voor 

de continuïteit van de zorg, zowel voor leerlingen, ouders als scholen.  

 

• Zet de jeugdhulp in scholen meer in op basis van capaciteits- of populatiebekostiging, in plaats 

van alleen op basis van individuele beschikkingen per kind.  

 

• Laat de jeugdhulpmedewerkers hun werk zo veel mogelijk doen op de scholen zelf, in en buiten 

de klassen. Scholen hebben hulp IN de school nodig in plaats van een doorgeefluik.  

 

• Biedt de experts op scholen (bijv. een orthopedagoog of een multidisciplinair overleg) meer 

mandaat om zelf de benodigde hulp in te schakelen, ook de specialistische jeugdhulp.   

 

• Werk met geïntegreerde budgetten voor scholen voor zowel onderwijs als jeugdhulp, te 

besteden aan alle jeugdhulp die nodig is voor de leerlingen (plus ouders en leerkrachten) op de 

scholen.  
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Bijlage 1. 

 

Btw en passend onderwijs 
 

Tussen onderwijs-instellingen onderling is het onder strikte voorwaarden mogelijk om personeel uit 

te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden en scholen (schoolbesturen) is dat niet 

vanzelfsprekend en sinds 14 december 2018 weer problematischer geworden. 

 

Samenwerkingsverbanden zijn voor de Wet op de Omzetbelasting aangemerkt als sociaal-culturele 

instellingen die een vrijstelling hebben ten aanzien van btw op diensten en leveringen (geregeld in 

Bijlage B van het Uitvoeringsbesluit OB 1068). Het moet dan wel gaan om diensten die zij verrichten  

als uitvloeisel van het ondersteuningsplan als bedoeld in de WPO/WVO. Onder die noemer zijn bv 

werkzaamheden van een begeleider passend onderwijs vanuit het swv aan de scholen vrijgesteld van 

btw, mits die activiteit ook direct voortvloeit en wordt vermeld in het Ondersteuningsplan. Van btw 

heffing zal ook geen sprake zijn als er geen tegenprestatie is vanuit de school, met andere woorden 

als de school niet betaalt voor de geleverde dienst. 

 

Anders is het voor de diensten die een schoolbestuur levert aan het samenwerkingsverband. Met 

name als het gaat om het ter beschikking stellen van personeel aan het SWV. Het kan dan om 

onderwijzend personeel en niet-onderwijzend personeel (variërend van een docent, orthopedagoog, 

ambulant begeleider, directeur SWV, secretaresse etc.). In de brief van 15 september 2015 heeft de 

Staatssecretaris van Financiën toezeggingen gedaan over de uitwisseling van personeel tussen swv 

en scholen: Onder bepaalde voorwaarden kan bijvoorbeeld het tijdelijk ter beschikking stellen van 

(niet) onderwijzend personeel van een school aan een samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

worden aangemerkt als nauw met het onderwijs samenhangende prestatie die van btw is vrijgesteld. 

 

De problemen leken hiermee opgelost, in elk geval voor het detacheren van (niet-)onderwijzend 

personeel dat direct aan de ondersteuning van het onderwijs-proces is gelieerd. Voor de functie van 

directeur SWV of administratief personeel is het veel moeilijker om dit verband aan te tonen. 

 

Echter op 14 december 2018 is er een nieuw besluit verschenen van de Staatssecretaris Financiën 

waarin de regels voor de vrijstelling met betrekking tot het detacheren van personeel zijn 

aangescherpt. De aanscherping is o.a. dat detachering van personeel aan een sociaal-culturele 

instelling alleen mogelijk is indien zowel de inlener als de uitlener aangemerkt zijn als een sociaal-

culturele instelling die vrijgesteld zijn van omzetbelasting; zoals hierboven al vermeld zijn 

samenwerkingsverbanden wel maar scholen/schoolbesturen niet zo’n vrijgestelde instelling. Dit leidt 

er nu toe dat veel Belastinginspecteurs verleende vrijstellingen aan schoolbesturen/ 

samenwerkingsverbanden intrekken op grond van de aangescherpte regels. 

 

Het is dringend gewenst dat de Staatssecretaris van Financiën de toezegging gedaan in de brief van 

15 september 2015 alsnog waar maakt en bepaalt dat schoolbesturen die personeel detacheren aan 

samenwerkingsverbanden om de uitvoering van het Ondersteuningsplan mogelijk te maken expliciet 
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worden vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting over deze dienst. Dit kan door te bepalen dat 

de onderwijsvrijstelling hierop van toepassing is omdat het gaat om diensten die moeten worden 

aangemerkt als ‘een nauw met het onderwijs samenhangende prestatie’(artikel 11.1.o. Wet op de 

Omzetbelasting). 

 


