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Schoolvakanties 2021-2025

Om de schoolvakanties te spreiden is Nederland verdeeld in 3 regio’s. De overheid bepaalt wanneer het zomervakantie,
kerstvakantie en meivakantie is in die regio’s. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata.

Regio Noord
De provincie Groningen, de provincie Friesland, de provincie Drenthe, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland (met
uitzondering van de gemeente Zeewolde) en de provincie Noord- Holland, alsmede wat betreft de provincie Gelderland
de gemeente Hattem, en wat betreft de provincie Utrecht de gemeente Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude.

Regio Midden
De provincie Utrecht (met uitzondering van de gemeente Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude), de provincie
Zuid-Holland, alsmede wat betreft de provincie Flevoland de gemeente Zeewolde, wat betreft de provincie Gelderland
de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Doetinchem,
Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland (met uitzondering
van de voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (met uitzondering van de voormalige gemeente Dodewaard),
Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen,
Winterswijk en Zutphen, en wat betreft de provincie Noord-Brabant de gemeenten Werkendam (met uitzondering van de
kernen Hank en Dussen) en Woudrichem.

Regio Zuid
De provincie Limburg, de provincie Noord-Brabant (met uitzondering van de gemeenten Werkendam (voor zover het
betreft de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam) en Woudrichem), en de provincie Zeeland, alsmede wat
betreft de provincie Gelderland de gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen,
Neder-Betuwe (voor zover het betreft de voormalige gemeente Dodewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen aan de
Rijn, Montferland (voor zover het betreft de voormalige gemeente Didam), Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden,
Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar.

Schooljaar 2020-2021
Soort vakantie
Zomervakantie

Regio

Vakantieperiode

noord

10 juli t/m 22 augustus 2021*

midden

17 juli t/m 29 augustus 2021*

zuid

24 juli t/m 5 september 2021*

* door de minister vastgestelde vakantie

Schooljaar 2021-2022
Soort vakantie
Herfstvakantie

Regio

Vakantieperiode

midden/noord

16 oktober t/m 24 oktober 2021

zuid

23 oktober t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie

heel Nederland

25 december 2021 t/m 9 januari 2022*

Voorjaarsvakantie

noord

19 februari t/m 27 februari 2022

zuid/midden

26 februari t/m 6 maart 2022

Meivakantie

heel Nederland

30 april t/m 8 mei 2022*

Zomervakantie

noord

16 juli t/m 28 augustus 2022*

midden

9 juli t/m 21 augustus 2022*

zuid

23 juli t/m 4 september 2022*

* door de minister vastgestelde vakantie
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Schooljaar 2022-2023
Soort vakantie
Herfstvakantie

Regio

Vakantieperiode

midden/noord

15 oktober t/m 23 oktober 2022

zuid

22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

heel Nederland

24 december 2022 t/m 8 januari 2023 *

Voorjaarsvakantie

noord

18 februari t/m 26 februari 2023

zuid/midden

25 februari t/m 5 maart 2023

Meivakantie

heel Nederland

29 april t/m 7 mei 2023 *

Zomervakantie

noord

22 juli t/m 3 september 2023 *

midden

8 juli t/m 20 augustus 2023 *

zuid

15 juli t/m 27 augustus 2023*

* door de minister vastgestelde vakantie

Schooljaar 2023-2024
Soort vakantie
Herfstvakantie

Regio

Vakantieperiode

midden/noord

14 oktober t/m 22 oktober 2023

zuid

21 oktober t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie

heel Nederland

23 december 2023 t/m 7 januari 2024 *

Voorjaarsvakantie

noord

10 februari t/m 18 februari 2024

zuid/midden

17 februari t/m 25 februari 2024

Meivakantie

heel Nederland

27 april t/m 5 mei 2024 *

Zomervakantie

noord

20 juli t/m 1 september 2024 *

midden

13 juli t/m 25 augustus 2024 *

zuid

6 juli t/m 18 augustus 2024*

* door de minister vastgestelde vakantie

Schooljaar 2024-2025
Soort vakantie
Herfstvakantie

Regio

Vakantieperiode

midden/noord

19 oktober t/m 27 oktober 2024

zuid

26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie

heel Nederland

21 december 2024 t/m 5 januari 2025 *

Voorjaarsvakantie

noord

15 februari t/m 23 februari 2025

zuid/midden

22 februari t/m 2 maart 2025

Meivakantie

heel Nederland

26 april t/m 4 mei 2025 *

Zomervakantie

noord

12 juli t/m 24 augustus 2025 *

midden

19 juli t/m 31 augustus 2025 *

zuid

5 juli t/m 17 augustus 2025*

* door de minister vastgestelde vakantie

Voor meer informatie en updates: bel de AVS Helpdesk, tel.
030-2361010, mail helpdesk@avs.nl of kijk op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/schoolvakanties. De regeling vaststelling schoolvakanties
2020-2022 is via www.avs.nl te downloaden.
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CAO PO 2019 - 2020

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs
Van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020
In de CAO PO 2019-2020 is de bepaling opgenomen dat deze alleen in pdf-bestand wordt uitgereikt. De AVS heeft de
CAO PO 2019-2020 in een boek gebundeld. De tekst in deze cao is geldend vanaf 1 november 2020. Deze is te bestellen
via: www.avs.nl/publicaties/cao-po.
De salaristabellen en ‘Het ABC van de CAO PO’ zijn ook apart als publicatie te bestellen via bovenstaande url.
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Wet op het primair onderwijs (WPO):
de belangrijkste artikelen
Hieronder tref je een aantal belangrijke artikelen aan uit de WPO. Op het moment van deze redactie zijn door de grote
hoeveelheid wetswijzigingen nog niet alle aanpassingen in de wetgeving verwerkt. Check vooraf de definitieve wetswijzigingen via www.overheid.nl, wet- en regelgeving (WPO in de zoekmachine invullen).

Hoofdstuk I. Basisonderwijs
Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs
1.

Schoolonderwijs mag, onverminderd het derde lid, slechts worden gegeven door degene die:
a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens,
b. in het bezit is van:
1° een getuigschrift, afgegeven krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap- pelijk onderzoek,
waaruit blijkt dat ten aanzien van dat onderwijs of ten aanzien van een of meer bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen daartoe behorende onderwijsactiviteiten als bedoeld in artikel 9 is voldaan aan de
bekwaamheidseisen die zijn vastgesteld krachtens artikel 32a, eerste lid, van deze wet, of krachtens artikel
36, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, of
2° een erkenning van beroepskwaliﬁcaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EU-beroepskwaliﬁcaties, verleend ten aanzien van het onderwijs dat betrokkene zal geven, of
3° een geschiktheidsverklaring als bedoeld in artikel 176b, en
c. niet krachtens rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs is uitgesloten.

2.

Het onderwijs in de onderwijsactiviteit zintuiglijke en lichamelijke oefening in het derde tot en met achtste
schooljaar kan in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, onder 1, behalve door degene die beschikt over een
in dat onderdeel b, onder 1, bedoeld getuigschrift waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen
voor het geven van lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs, uitsluitend worden gegeven door degene
die beschikt over een in dat onderdeel b, onder 1, bedoeld getuigschrift waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de
bekwaamheidseisen die zijn vastgesteld krachtens artikel 32a, eerste lid, en
a. in het bezit is van een bij ministeriële regeling aangewezen getuigschrift dat specifiek is gericht op de
bekwaamheid tot het geven van dat onderwijs,
b. onderwijs volgt ter verkrijging van een dergelijk getuigschrift, in welk geval betrokkene het onderwijs in deze
onderwijsactiviteit mag geven gedurende ten hoogste twee aaneen- gesloten schooljaren, gerekend vanaf het
moment waarop betrokkene het onderwijs ter verkrijging van dit getuigschrift voor de eerste maal volgt.

3.

Onze Minister kan aan personen die in het bezit zijn van een buiten de Europese Economische Ruimte of
Zwitserland behaald bewijsstuk waarmee de bekwaamheid wordt aangetoond, de bevoegdheid tot het geven van
schoolonderwijs verlenen. Hij kan daarbij voorwaarden en beperkingen stellen.

4.

Ten aanzien van studenten die een duale opleiding volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuig- schrift als bedoeld in het eerste lid, onder b. 1°, en
aan die opleiding ten minste 180 studiepunten hebben behaald, kan worden afgeweken van de eisen in het eerste
lid onder b, met dien verstande dat het tijdelijk dienstverband van de student een periode beslaat die overeenkomt
met een volledig dienstverband van vijf maanden. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien
van studenten die ten minste 166 doch nog geen 180 studiepunten hebben behaald, indien door de desbetreffende
hogeschool wordt verklaard dat de student beschikt over met 180 studiepunten vergelijkbare en tevens voor het
dienstverband relevante kennis, inzicht en vaardigheden. De toepassing van de vorige volzin vervalt ten aanzien
van die student die niet binnen vier weken na aanvang van het dienstverband over 180 studiepunten beschikt. De in
artikel 7.7, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedoelde overeenkomst
vermeldt tevens de leraar onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken student werkzaamheden van onderwijskundige aard verricht.
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5.

Op de inzet van een leraar voor schoolonderwijs zijn de artikelen 31a, en 38b tot en met 38v van toepassing.

Artikel 3a. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden
1.

Onderwijsondersteunende werkzaamheden als bedoeld in artikel 32a, derde lid, mogen slechts worden verricht door
degene die:
a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven ingevolge de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens,
b. in het bezit is van een getuigschrift afgegeven krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek of de Wet educatie en beroepsonderwijs, waaruit blijkt dat is voldaan aan de in artikel 32a, derde lid,
bedoelde bekwaamheidseisen of
c. in het bezit is van een erkenning van beroepskwaliﬁcaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet
erkenning EU-beroepskwaliﬁcaties, verleend ten aanzien van de door hem te verrichten werkzaamheden, of
d. volgens bij algemene maatregel van bestuur te geven regels zijn bekwaamheid heeft aangetoond, en
e. niet krachtens rechterlijke uitspraak is uitgesloten van het verrichten van deze werkzaamheden.

2.

De onderwijsondersteunende functionaris die niet voldoet aan de eisen van het eerste lid, onder b, c of d, mag
voor zover het werkzaamheden betreft waarvoor op grond van artikel 32a, derde lid, bekwaamheidseisen zijn
vastgesteld, niettemin met die werkzaamheden worden belast, voor een periode van ten hoogste twee jaren.
Aan de eerste volzin wordt uitsluitend toepassing gegeven indien het bevoegd gezag en betrokkene in ieder geval
schriftelijk hebben verklaard dat betrokkene verplicht is zich in te spannen om binnen twee jaren alsnog te voldoen
aan de bekwaamheidseisen voor die werkzaamheden.

3.

Ten aanzien van studenten aan een opleiding als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en deelnemers aan de beroeps- begeleidende leerweg van een
opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs die in het kader van die
opleiding onderwijsondersteunende werkzaam- heden verrichten waarvoor op grond van artikel 32a, derde lid,
bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, kan voor de duur van die werkzaamheden worden afgeweken van het eerste
lid, onder b tot en met d.

Artikel 4b. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
1.

Het bevoegd gezag of de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die een school in stand houdt die niet uit de
openbare kas wordt bekostigd, stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven
hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt
dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

2.

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.

3.

Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

4.

Het bevoegd gezag of de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die een school in stand houdt die niet
uit de openbare kas wordt bekostigd, bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder
geval bestaat.

Artikel 4c. Zorgplicht veiligheid op school
1.

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de veiligheid op school, waarbij het bevoegd
gezag in ieder geval:
a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,
b. de veiligheid van leerlingen op school monitort met een
instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en
c. er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de
volgende taken zijn belegd:
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1° het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten,
en
2° het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.
2.

Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het instrument, bedoeld in het
eerste lid, onderdeel b, dat door de school wordt vormgegeven of gekozen, waaronder:
a. de aandachtsgebieden die het instrument inzichtelijk maakt,
b. de representativiteit van het instrument, en
c. de frequentie waarmee het instrument wordt ingezet.

§ 1. Onderwijs
Artikel 8. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs
1.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelings- proces kunnen
doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

2.

Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van
creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

3.

Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschil- lende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten.

4.

Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die
is afgestemd op de behoeften van de leerling.
Zo nodig treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met:
a. een stichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg,
b. een instantie die jeugdgezondheidszorg uitvoert als bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid,
c. een instantie die maatschappelijke ondersteuning biedt als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, 2°, van de
Wet maatschappelijke ondersteuning,
d. een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of
e. een zorgaanbieder die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg levert welke behoort tot de prestaties
omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

5.

Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast.

6.

De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden
blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen
die kennis en vaardigheden van de leerling meten in elk geval op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in
artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

7.

De toetsen, bedoeld in het zesde lid, voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze Minister aangewezen
onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en deugdelijke normering. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en
de daaraan verbonden toetsen worden vastgesteld.

8.

De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning
behoeven, en omtrent leerlingen die onderwijs volgen als bedoeld in artikel 165.

9.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:
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a.

de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;

b.

de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat:
1° de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten
minste 3.760 uren onderwijs ontvangen,
en
2° aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week
onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in
beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs; en
de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld; tenzij afwijking van deze verdeling van
belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

c.

10. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn
opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten.
11. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan
het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal, waarin ook door middel
van vroegschoolse educatie kan worden voorzien.
12. De inspectie kan op verzoek van het bevoegd gezag ermee instemmen dat om lichamelijke of psychische redenen
voor individuele leerlingen wordt afgeweken van het negende lid, onderdeel b.

Artikel 9. Inhoud onderwijs
1.

Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang:
a. zintuiglijke en lichamelijke oefening;
b. Nederlandse taal;
c. rekenen en wiskunde;
d. Engelse taal;
e. enkele kennisgebieden;
f. expressie-activiteiten;
g. bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer;
h. bevordering van gezond gedrag.

2.

Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan:
a. aardrijkskunde;
b. geschiedenis;
c. de natuur, waaronder biologie;
d. maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting;
e. geestelijke stromingen.

3.

Het onderwijs kan naast de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste en tweede lid, tevens de Duitse taal
of de Franse taal omvatten.

4.

Op de scholen in de provincie Fryslân wordt tevens onderwijs gegeven in de Friese taal. Gedeputeerde staten
kunnen op aanvraag van het bevoegd gezag gedeeltelijke of volledige ontheffing van deze verplichting
verlenen. Gedeputeerde staten stellen in een beleidsregel criteria vast voor die gedeeltelijke en volledige
ontheffing. De vaststelling geschiedt niet eerder dan nadat gedeputeerde staten overleg hebben gevoerd
met het Friese primair onderwijs.

5.

Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste en
tweede en lid, worden bij algemene maatregel van bestuur
kerndoelen vastgesteld. De algemene maatregel van bestuur
bedoeld in de vorige volzin, wordt aan de beide Kamers der
Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in
werking dan nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en

avs.nl/vakbond

pagina 11 van 73

gedurende die termijn niet door of namens een van beide Kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in die
maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo
spoedig mogelijk ingediend.
6.

Ten aanzien van de onderwijsactiviteit, bedoeld in het vierde lid, stellen provinciale staten van Fryslân bij
verordening kerndoelen Friese taal vast. De vaststelling geschiedt niet eerder dan nadat gedeputeerde staten
overleg hebben gevoerd met het Friese primair onderwijs. De verordening behoeft de goedkeuring van Onze
Minister. Indien Onze Minister voornemens is goedkeuring te onthouden, verzoekt hij de Onderwijsraad een
advies uit te brengen. Het verzoek bevat een omschrijving van de onderwerpen waarover advies wordt verwacht.
Het advies wordt binnen zes weken uitgebracht aan Onze Minister en wordt bekend gemaakt. Onze Minister
informeert beide Kamers der Staten-Generaal over zijn voornemen om al dan niet goed te keuren. Paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht is niet van overeenkomstige toepassing.

7.

Onze Minister kan goedkeuring als bedoeld in het zesde lid in ieder geval onthouden indien aan de volgende
voorwaarden, waarvoor gedeputeerde staten gegevens aandragen, niet wordt voldaan:
a. het bestaan van voldoende draagvlak in het Friese primair onderwijs voor de voorgelegde kerndoelen Friese
taal;
b. dat de kerndoelen Friese taal niet meer inspanningen van het Friese primair onderwijs vergen dan het aandeel
van het onderwijs in de Friese taal binnen het totaal aan onder- wijsactiviteiten rechtvaardigt.

8.

Onze Minister kan goedkeuring als bedoeld in het zesde lid in ieder geval onthouden indien de kerndoelen Friese taal
geen aandacht schenken aan:
a. het zich mondeling uitdrukken in het Fries en het verstaan van de Fries gesproken taal,
b. het zich schriftelijk uitdrukken in het Fries en het verwerven van informatie uit in het Fries gestelde teksten,
c. bevordering van het begrip van de Friese taal, en
d. het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van het Fries.

9.

Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van
het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van
leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardig- heden. Indien de eerste volzin niet kan worden toegepast
voor een leerling vanwege zijn handicap, wordt in het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 40a, aangegeven
welke vervangende onderwijsdoelen worden gehanteerd.

10. Indien een bevoegd gezag van een bijzondere school dringend bedenkingen heeft tegen de krachtens het vijfde
of zesde lid vastgestelde kerndoelen, kan het bevoegd gezag eigen kerndoelen voor de school vaststellen. Deze
kerndoelen zijn van gelijk niveau als de kerndoelen, bedoeld in het vijfde lid of zesde lid. Het bevoegd gezag zendt de
vastgestelde kerndoelen aan de inspecteur.
11. Bij de verzorging van het onderwijs op basis van de kerndoelen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde,
neemt het bevoegd gezag, met inachtneming van artikel 8, eerste lid, de referentieniveaus Nederlandse taal en de
referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen, als uitgangspunt.
12. Dit lid is nog niet in werking getreden.
13. Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een
streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal bij het onderwijs worden
gebruikt. Voor de opvang in en de aansluiting bij het Nederlandse onderwijs van leerlingen met een niet-Nederlandse
culturele achtergrond kan de taal van het land van oorsprong mede als voertaal bij het onderwijs worden gebruikt,
overeenkomstig een door het bevoegd gezag vastgestelde gedragscode.
13a. In afwijking van het dertiende lid kan een deel van het onderwijs worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse
taal tot ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage per schooljaar.
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14. In afwijking van het dertiende lid, eerste volzin, kan het onderwijs aan een afdeling als bedoeld in artikel 85a
worden gegeven in de Engelse taal, mits ten minste 10% van het aantal uren, bedoeld in artikel 8, zevende lid, wordt
gegeven in het Nederlands of wordt besteed aan de Nederlandse taal.
15. Onze Minister kan in bijzondere gevallen op aanvraag van het bevoegd gezag besluiten toe te staan dat wordt
afgeweken van de voorschriften in het eerste en tweede lid. De toestemming wordt verleend voor een bepaald
tijdvak; zij kan voorwaarden bevatten.

Artikel 9a. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen
1.

1. Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met ziekte thuis
verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.

2.

De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door:
a. een educatieve voorziening als bedoeld in artikel 1.4, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek indien de leerling is opgenomen in een academisch ziekenhuis of
b. een schoolbegeleidingsdienst, indien de leerling is opgenomen in een ziekenhuis niet zijnde een academisch
ziekenhuis dan wel indien de leerling in verband met ziekte thuis verblijft.

3.

De ondersteuning bedoeld in het eerste lid kan in overeenstemming tussen de educatieve voorziening dan wel de
schoolbegeleidingsdienst en de school waarbij de leerling is ingeschreven, mede het geven van onderwijs aan de
leerling betreffen.

Artikel 9b. Centrale eindtoets taal en rekenen
1.

In het achtste schooljaar legt de leerling in een volledige week tussen 15 april en 15 mei een centrale eindtoets af.

2.

De centrale eindtoets meet kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal en rekenen
en wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen,
bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.
Het bevoegd gezag kan bij een leerling tevens de toets voor de kennisgebieden, genoemd in artikel 9, tweede lid,
onderdelen a, b en c, afnemen.

3.

Indien een leerling is verhinderd de centrale eindtoets af te leggen, wordt de toets op een later moment alsnog
afgenomen, tenzij dit voor de leerling om medische redenen onmogelijk is.

4.

Het bevoegd gezag kan mede op basis van de toetsgegevens in het leerling- en onder- wijsvolgsysteem, bedoeld in
artikel 8, zesde lid, gemotiveerd bepalen dat geen centrale eindtoets wordt afgelegd door:
a. zeer moeilijk lerende leerlingen,
b. meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, en
c. leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen.

5.

Indien het bevoegd gezag op grond van het vierde lid, onderdelen a of b, bepaalt dat de leerling geen
centrale eindtoets aflegt, informeert het de ouders over de grond voor die toepassing voor de aanvang van de
afname van de centrale eindtoets.

6.

Indien het bevoegd gezag voornemens is te bepalen dat de leerling op grond van het vierde lid, onderdeel c,
geen toets aflegt, overlegt het bevoegd gezag hierover met de ouders.

7.

Onze Minister kan het gebruik van andere eindtoetsen dan de centrale eindtoets,
bedoeld in het eerste lid, toelaten. Dit artikel is van overeenkomstige
toepassing op de andere eindtoetsen met dien verstande dat bij
algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gesteld
ten aanzien van de toelating van andere eindtoetsen.

8.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen
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voorschriften omtrent de centrale eindtoets worden vastgesteld.
9.

Tot een bij koninklijk besluit te bepalen datum zijn het eerste tot en met het achtste lid niet van toepassing op
leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs.

Artikel 10. Kwaliteit onderwijs
Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg dragen voor de kwaliteit
van het onderwijs wordt in elk geval verstaan het naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het
uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 12, vierde lid.

Artikel 10a. Zeer zwak onderwijs
1.

De kwaliteit van het onderwijs is zeer zwak indien de leerresultaten op de school aan het eind van het zevende of
het achtste schooljaar op groepsniveau ernstig en langdurig tekort- schieten en het bevoegd gezag in verband
met dit tekortschieten eveneens tekortschiet in de naleving van een of meer bij of krachtens deze wet gegeven
voorschriften. Het bevoegd gezag voldoet in elk geval niet aan de wettelijke opdracht om zorg te dragen voor de
kwaliteit van het onderwijs, bedoeld in artikel 10, indien de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is.

2.

Er is sprake van onvoldoende leerresultaten als bedoeld in het eerste lid indien op de school de leerresultaten
op het gebied van de Nederlandse taal en op het gebied van rekenen en wiskunde, gemeten over een periode
van 3 schooljaren, liggen onder de in het vierde lid bedoelde normering die daarvoor geldt in vergelijking tot die
leerresultaten over diezelfde schooljaren van scholen met een vergelijkbaar leerlingenbestand.

3.

De leerresultaten van de school worden jaarlijks beoordeeld op basis van de resultaten van de afgelegde centrale
eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b, op het gebied van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. Voor de toepassing
van de eerste volzin blijven centrale eindtoetsen die zijn afgelegd door zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig
gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, en leerlingen die vier jaar
of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, buiten beschouwing.
De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing op de andere eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b,
achtste lid.

4.

Indien de leerresultaten van de school niet kunnen worden beoordeeld op grond van de regels gesteld bij of
krachtens het vijfde lid, is de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak indien de school tekortschiet in de naleving van
twee of meer bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en de school dientengevolge tekortschiet in het zorg
dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c, of het zodanig inrichten van het onderwijs dat leerlingen
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen dan wel het afstemmen van het onderwijs op de
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop
leerresultaten worden gemeten, genormeerd en beoordeeld. Voorts wordt de normering, bedoeld in het derde lid,
bepaald en wordt bepaald bij welk aantal leerlingen in het achtste schooljaar van een bepaalde school voor die
school voor de periode van 3 schooljaren, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt gelezen 5 schooljaren.

6.

De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder
gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 12. Schoolplan
1.

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat
binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het
stelsel van kwaliteitszorg. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële
bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen,
indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en
tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede
tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. In het schoolplan wordt aangegeven op welke wijze
invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een
samenwerkingsschool.
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2.

De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval:
a. de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van
het onderwijs,
b. de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een
onderwijsprogramma,
c. het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat, en
d. het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c.
Bij de beschrijving van het onderwijskundig beleid wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken.

3.

De beschrijving van het personeelsbeleid omvat in elk geval:
a. het voldoen aan de eisen van bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden,
b. cijfers over de mate van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities,
c. de maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het
onderwijskundig beleid, en
d. het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel.

4.

De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor:
a. het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs
wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, mede met
behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in artikel 8, zesde lid, en
b. het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.

Artikel 13. Schoolgids
1.

De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de school en bevat in elk
geval informatie over:
a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, met dien
verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden gegeven met betrekking tot de
wijze waarop
1° de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden bereikt, en 2° de context wordt
vermeld waarin de onder 1° bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst,
b. de wijze waarop aan de ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven,
c. de wijze waarop aan de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven,
d. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut,
e. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, waarbij wordt vermeld dat deze vrijwillig is,
f. de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag, waaronder de
informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 14, en de gronden voor vrijstelling van het onderwijs,
bedoeld in artikel 41, tweede lid,
g. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 12, eerste lid, omschreven bijdragen,
h. het beleid met betrekking tot de veiligheid,
i.
de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld in artikel 45, worden georganiseerd,
j.
het verzuimbeleid,
k. de wijze waarop de identiteitscommissie, bedoeld in artikel 17d, invulling geeft aan
l.
het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een samen- werkingsschool,
m. het samenwerkingsverband en in voorkomend geval de samenwerkingsverbanden waarbij het bevoegd
gezag van de school is aangesloten,
n. de persoon bij wie de taken, bedoeld in artikel 4c, eerste lid, onderdeel c, zijn belegd.
o. de in het kader van het stelsel van kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 12, vierde lid, gedane bevindingen
en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.

2.

De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, onder
a, wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.
De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de
overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of
namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het
in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
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Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.

Artikel 13a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids
1.

Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de vier jaar het schoolplan vast en stelt dit zo spoedig mogelijk na de
vaststelling beschikbaar voor de inspectie.

2.

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar en stelt deze zo
spoedig mogelijk na de vaststelling beschikbaar voor de ouders en de inspectie.

Artikel 14. Klachtenregeling
1.

Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid,
onderdeel a, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, of het personeel,
waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd
gezag, of het personeel.

2.

Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. Deze regeling vermeldt in ieder geval:
a. de instelling van een klachtencommissie, die klachten behandelt,
b. de wijze waarop de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht,
c. de termijn waarbinnen de klager een klacht kan indienen en
d. de termijn waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel, bedoeld in het zesde lid, en hoe bij
noodzakelijke afwijking van deze termijn wordt gehandeld.

3.

Deze regeling strekt ter vervanging van klachtenregelingen op grond van andere voorschriften dan dit artikel
en strekt niet ter vervanging van een andere voorziening die op grond van een wettelijke regeling, niet zijnde een
klachtenregeling, voor de klager openstaat of heeft opengestaan.

4.

Deze regeling:
a. voorziet erin dat de klachten worden behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit ten minste drie
leden, waaronder een voorzitter die geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag en niet werkzaam is voor of bij
het bevoegd gezag en
b. waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een persoon op wiens
gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft.

5.

De klager en degene over wie is geklaagd dan wel de instantie waarover is geklaagd krijgen de gelegenheid:
a. hun zienswijze mondeling of schriftelijk toe te lichten en
b. zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan.

6.

De klachtencommissie vormt zich een oordeel over de gegrondheid van de klacht en deelt dit oordeel, al dan niet
vergezeld van aanbevelingen, schriftelijk mede aan de klager, degene over wie is geklaagd dan wel de instantie
waarover is geklaagd en het bevoegd gezag.

7.

Het bevoegd gezag deelt de klager en de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, binnen 4
weken na ontvangst van het in het zesde lid bedoelde oordeel van de klachtencommissie schriftelijk mede of hij het
oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en
zo ja welke. Bij afwijking van de in de eerste volzin bedoelde termijn, doet het bevoegd gezag daarvan met redenen
omkleed mededeling aan de klager en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen het
bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken.

8.

Degene die betrokken is bij de uitvoering van dit artikel en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan
hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan,
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot
mededeling voortvloeit.

9.

Gegevens die betrekking hebben op een klacht worden bewaard op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor de
leden van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.
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Artikel 15. Meetellen tijd op andere school of school of instelling voor s.o. of v.s.o.; vaststellen zomervakantie
1.

Indien een leerling gedurende een deel van het onderwijsprogramma onderwijs ontvangt op een andere school,
op een school voor speciaal onderwijs, op een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, dan wel op
een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs telt de tijd gedurende welke de leerling dit onderwijs
ontvangt mee voor het aantal uren onderwijs dat de leerling ten minste moet ontvangen.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden vastgesteld omtrent vakanties. Daarbij kunnen begin en eind
van vakanties worden vastgesteld die niet voor alle scholen gelijk behoeven te zijn.

3.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de uitvoering van het eerste lid
alsmede omtrent de aard en de eisen aan de scholen en instel- lingen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 16.Vaststelling schoolplan en schoolgids
1.

Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.

2.

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar.

3.

Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids onmiddellijk na de
vaststelling aan de inspecteur.

Artikel 17a. Scheiding toezicht en bestuur
1.

Het bevoegd gezag draagt mede in verband met de verplichting, bedoeld in artikel 10, zorg voor een goed
bestuurde school met een scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop en met een rechtmatig
bestuur en beheer.

2.

De benoeming in de functies van het bestuur en het interne toezicht op het bestuur, bedoeld in het eerste lid,
geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Bij de benoeming van de leden van de raad van
toezicht wordt de medezeggenschapsraad van de school, bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op
scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid. Bij de benoeming van de leden
van de raad van toezicht wordt de ondersteuningsplanraad, bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op
scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.

3.

Het eerste lid en het tweede lid, eerste volzin, zijn van overeenkomstige toepassing op een samenwerkingsverband.

Artikel 17b. Intern toezicht
1.

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele
of organieke zin zijn gescheiden

2.

Een intern toezichthouder of een lid van het interne toezichthoudend orgaan functioneert onafhankelijk van het
bestuur.

3.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een samenwerkingsverband.

Artikel 17c. Inhoud intern toezicht
1.

De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en
de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De toezichthouder of
het toezichthoudend orgaan is ten minste belast met:
a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan
van de school;
b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in
artikel 171, eerste lid, onderdeel a, en de afwijkingen van die code;
c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de
middelen van de school verkregen op grond van deze wet;
d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
VI2122-24082021-1117
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e.

die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezicht- houdend orgaan, en
het jaarlijks aﬂeggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de
bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag.

2.

De taken en bevoegdheden van de interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan zijn zodanig dat
hij een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Indien sprake is van meer dan een toezichthouder
of van een toezichthoudend orgaan is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de
combinatie van de toezichthouders of de samenstelling van het toezichthoudend orgaan.

3.

De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met
de medezeggenschapsraad.

4.

Indien het intern toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht, zijn het eerste lid en het tweede lid van
overeenkomstige toepassing ten aanzien van een raad van toezicht. Een raad van toezicht is tevens belast met
het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van de leden van het bestuur, alsmede
de toepassing van de artikelen 29, vijfde lid, 33 tot en met 34a, 38, en de daarmee verband houdende wettelijke
bepalingen op leden van het bestuur die mede tot het personeel behoren.

5.

Dit artikel is, met uitzondering van het derde lid, van overeenkomstige toepassing op een samenwerkingsverband.
De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband pleegt ten minste
tweemaal per jaar overleg met de ondersteuningsplanraad, bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op
scholen.

§ 2. Ondersteuningsstructuur
Artikel 18a. Samenwerkingsverbanden
1.

Het bevoegd gezag van één of meer scholen is voor elke vestiging van die school of scholen aangesloten bij een
samenwerkingsverband als bedoeld in het tweede lid of bij een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in het
vijftiende lid.

2.

Een samenwerkingsverband omvat alle binnen een gebied als bedoeld in het derde lid gelegen vestigingen
van scholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs,
voor zover daaraan speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op
de expertisecentra, met uitzondering van vestigingen waarvoor het bevoegd gezag is aangesloten bij een
landelijk samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig
dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

3.

Bij ministeriële regeling worden voor de samenwerkingsverbanden aaneengesloten gebieden aangewezen.
a. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop een
samenwerkingsverband dat is gelegen aan de landsgrens bij de vervulling van zijn taken kan samenwerken
met een school of instelling in België of in een van de bondsstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of
Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland.

4.

De bevoegde gezagsorganen van de scholen, bedoeld in het tweede lid, geven het samenwerkingsverband
vorm door het oprichten van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, waarin
uitsluitend deze bevoegde gezagsorganen deelnemen, behoudens deelname van een bevoegd gezag op grond van
het vijfde lid. De statuten van de rechtspersoon bevatten een voorziening voor de beslechting van geschillen.

5.

Indien het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, waarvan de vestiging
of vestigingen zijn gelegen buiten het gebied van een samenwerkingsverband, wenst deel te nemen aan dit
samenwerkingsverband, wordt dit bevoegd gezag niet uitgesloten van deelname aan het samenwerkingsverband.
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6.

Het samenwerkingsverband heeft in elk geval tot taak:
a. het vaststellen van een ondersteuningsplan,
b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen,
bedoeld in het tweede lid,
c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in
het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school als
bedoeld in het tweede lid waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, en
d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een
school als bedoeld in het tweede lid waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.

7.

Het samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast. Bij het vaststellen
van het ondersteuningsplan kunnen door het samenwerkingsverband slechts beperkingen worden gesteld aan de
door de school gewenste invulling van het schoolondersteuningsprofiel, indien dat voor het samenwerkingsverband
met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen een onevenredige
belasting zou vormen.

8.

Het ondersteuningsplan omvat in elk geval:
a. de wijze waarop wordt voldaan aan het tweede lid, tweede volzin, waaronder tevens zijn begrepen de
basisondersteuningsvoorzieningen die op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig
zijn,
b. de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteunings- middelen en
ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, bedoeld in het tweede lid, mede bezien in het perspectief van een
meerjarenbegroting,
c. de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs in het
samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs,
d. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het basisonderwijs van
leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode
waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, tiende lid, van de Wet op de expertisecentra
betrekking heeft, is verstreken,
e. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging,
f. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen en over de
onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders,
g. de wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in de artikelen 118, vierde lid, en 124, zich voordoen,
h. de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de overdracht van de
bekostiging voor materiële instandhouding in een situatie als bedoeld in artikel 124, zevende lid, of artikel 125,
zesde lid,
i.
de wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in artikel 125b zich voordoen, en
j.
de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen, bedoeld in het
tweede lid, is in de overdracht van de bekostiging personeelskosten in een situatie als bedoeld in artikel
125b, derde lid.

9.

Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op overeenstemming
gericht overleg heeft plaatsgevonden met burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente
of gemeenten en overleg heeft plaatsgevonden met het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 17a,
tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt
met het gebied van het samenwerkingsverband. Het overleg met burgemeester en wethouders vindt
plaats overeenkomstig een procedure, vastgesteld door het samenwerkingsverband en
burgemeester en wethouders van die gemeente of gemeenten. De procedure
bevat een voorziening voor het beslechten van geschillen.

10. Het ondersteuningsplan wordt voor 1 mei voorafgaand aan het
eerste schooljaar van de periode waarop het plan betrekking
heeft, toegezonden aan de inspectie.
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10a. Het samenwerkingsverband kan, met het oog op de doelstelling, bedoeld in het tweede lid, een of meer orthopedagogisch-didactische centra inrichten. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de
voorwaarden waaronder een zodanige voorziening kan worden ingericht.
11. Het samenwerkingsverband draagt er zorg voor dat deskundigen in elk geval het samen- werkingsverband
adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs
in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere
voorschriften gegeven met betrekking tot de aard van de noodzakelijke deskundigheid.
12. Het samenwerkingsverband stelt een adviescommissie overeenkomstig artikel 7:13 van de Algemene wet
bestuursrecht in, die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband
over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het
samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs.
13. Het samenwerkingsverband is bevoegd gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15,
van de Algemene verordening gegevensbescherming te verwerken met betrekking tot leerlingen, voor
zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken, bedoeld in het zesde lid, onderdelen b tot en met
d. Het samenwerkingsverband verstrekt de gegevens, bedoeld in de eerste volzin, niet aan derden, met
uitzondering van het bevoegd gezag van de school waar de desbetreffende leerling is aangemeld of ingeschreven.
Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor het
samenwerkingsverband en de deskundigen, bedoeld in het elfde lid. Het samenwerkingsverband bewaart de
gegevens tot drie jaar na afloop van:
a. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs aan een speciale school voor
basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs,
b. de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van de school waar de
leerling is aangemeld of ingeschreven, of
c. de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, voor zover het voor
die toewijzing nodig was gegevens van de leerling als bedoeld in de eerste volzin te verwerken.
14. Het samenwerkingsverband kent aan elke toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 40, tiende lid, van de
Wet op de expertisecentra een volgnummer toe. Het samenwerkings- verband verstrekt van elk advies over de
ondersteuningsbehoefte van een leerling als bedoeld in het dertiende lid, afschrift aan de ouders.
15. Bevoegde gezagsorganen van tot dezelfde richting behorende scholen en scholen als bedoeld in de Wet op de
expertisecentra waaraan speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 wordt verzorgd kunnen aangesloten blijven
of kunnen zich aansluiten bij een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in dit lid, zoals dat luidde vóór de
datum van inwerkingtreding van dit lid zoals dat is komen te luiden met de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van
diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging
van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer
ruimte voor nieuwe scholen) (Stb. 2020, 160). Op een landelijk samenwerkingsverband zijn het tweede tot en met
het veertiende lid, met uitzondering van het derde lid en het vijfde lid, en het zestiende lid van overeenkomstige
toepassing. Indien een bevoegd gezag scholen heeft met ten minste de richting van de scholen die behoren
tot het landelijk samenwerkingsverband bepaalt het bevoegd gezag eenmalig of aansluiting bij het landelijk
samenwerkingsverband wordt gevraagd. Het landelijk samenwerkingsverband beslist over de aansluiting.
16. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot de
samenwerkingsverbanden.

§ 3. Personeel
Artikel 29. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel
1.

Aan elke school zijn 1 of 2 directeuren verbonden, bij wie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding berust. De directeur van een school kan tevens
directeur zijn van een andere school of van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.
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2.

Aan een school zijn een of meer leraren verbonden.

3.

Een of meer leraren kunnen tevens tot adjunct-directeur worden benoemd dan wel tewerkgesteld zonder
benoeming.

4.

Voor zover het betreft de functie van directeur en adjunct-directeur, wordt in geval van samenvoeging van scholen
de overblijvende school gelijkgesteld met een nieuwe school. De directeur, onderscheidenlijk de adjunct-directeur
of adjunct-directeuren, kan slechts een van de directeuren onderscheidenlijk kunnen slechts een of meer van de
adjunct-directeuren van de samen te voegen scholen zijn, tenzij geen van de betrokkenen de desbetreffende functie
wenst te aanvaarden.

5.

Het bevoegd gezag kan tevens personeel, dat werkzaamheden verricht ten behoeve van meer dan een school of
meer dan een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, benoemen of te werk stellen zonder benoeming
waaronder begrepen leden van het bestuur van die scholen voor zover het intern toezicht wordt uitgeoefend door
een raad van toezicht als bedoeld in artikel 17c, derde lid.

6.

Aan een school kan onderwijsondersteunend personeel zijn verbonden.

7.

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de formatie van de verschillende categorieën
personeel van de school.

Artikel 30a. Overdracht taken en bevoegdheden
1.

Het bestuur kan hem bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan de directeur
van de school of indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid bedoelde personeel voor
zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de
expertisecentra.

2.

De directeur van de school of indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid bedoelde
personeel voor zover dat is belast met managementtaken met etrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de
Wet op de expertisecentra, kan hem bij wettelijk voorschrift opgedragen, of door het bevoegd gezag overgedragen,
taken en bevoegdheden overdragen aan de adjunct-directeur.

Artikel 31.Vaststelling managementstatuut
1.

Het bevoegd gezag stelt na overleg met de directeur en indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid,
met het in dat artikellid bedoelde personeel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking
tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, een managementstatuut vast. In het
managementstatuut is ten minste een regeling opgenomen betreffende de bevoegdheden van de directeur en
indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, tevens van de bevoegdheden van het in dat artikellid bedoelde
personeel voor zover dat is belast met managementtaken met betrekking tot de scholen en de scholen,
bedoeld in de Wet op de expertisecentra, met betrekking tot de toedeling, bestemming en aanwending van
de bekostiging.

2.

Het managementstatuut bevat tevens de aanduiding van de andere aan het bevoegd gezag bij wettelijk
voorschrift toegekende taken en bevoegdheden waarvan het bevoegd gezag heeft bepaald dat de directeur
van de school of indien toepassing is gegeven aan artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid bedoelde personeel
voor zover dat is belast met management- taken met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet
op de expertisecentra deze in naam van het bevoegd gezag kan uitoefenen. Het managementstatuut
bevat voorts instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden.

3.

In het managementstatuut worden tevens vastgelegd:
a. de taken en bevoegdheden die het bestuur overdraagt aan
de directeur van de school of indien toepassing is gegeven
aan artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid bedoelde
personeel voor zover dat is belast met managementtaken
met betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de
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b.

c.
4.

Wet op de expertisecentra, indien toepassing is gegeven aan artikel 30a, eerste lid,
de taken en bevoegdheden die het bestuur, de directeur van de school of indien toepassing is gegeven aan
artikel 29, vijfde lid, het in dat artikellid bedoelde personeel voor zover dat is belast met managementtaken met
betrekking tot de scholen en de scholen, bedoeld in de Wet op de expertisecentra overdraagt aan de adjunctdirecteur, indien toepassing is gegeven aan artikel 30a, tweede lid, en
de richtlijnen voor de uitoefening van de overgedragen taken en bevoegdheden.

Het bevoegd gezag stelt het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de
vaststelling op een voor eenieder toegankelijke wijze beschikbaar.

Artikel 31a Het beroep van leraar
1.

Onder het beroep van leraar wordt verstaan het binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school,
verantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.

2.

Leraren komt een zelfstandige verantwoordelijkheid toe als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties
van leerlingen.

3.

Leraren beschikken over voldoende vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap, waaronder
wordt verstaan de zeggenschap over:
a. de inhoud van de lesstof;
b. de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt
c. de te hanteren pedagogisch didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt
gegeven, waaronder de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders;
d. het in samenhang met de onderdelen a, b en c, onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel
van het team.

4.

Het bevoegd gezag stelt in overleg met de leraren een professioneel statuut op waarin de afspraken zijn opgenomen
over de wijze waarop de zeggenschap van leraren, bedoeld in het derde lid, wordt georganiseerd. Bij het opstellen
van het professioneel statuut wordt de professionele standaard van de beroepsgroep in acht genomen.

Artikel 32. Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel
1.

Directeuren, adjunct-directeuren en leraren worden door het bevoegd gezag benoemd dan wel tewerkgesteld
zonder benoeming.

2.

Tot directeur of adjunct-directeur kan slechts worden benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming degene die:
a. in het bezit is van:
1° een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens,
2° een getuigschrift, afgegeven krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
of van een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EU-beroepskwalificaties, en
b. voor zover tot de functie werkzaamheden behoren waarvoor op grond van artikel 32a, tweede lid,
bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, in het bezit is van:
1° een getuigschrift, afgegeven krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
waaruit blijkt dat aan die eisen is voldaan, of
2° een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EU-beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de in artikel 32a, tweede lid, bedoelde werkzaamheden
die betrokkene zal verrichten, of
3° een bewijsstuk dat hij volgens bij algemene maatregel van bestuur te geven regels zijn bekwaamheid heeft
aangetoond, en
c. niet krachtens rechterlijke uitspraak is uitgesloten van het verrichten van de werkzaamheden waarop de
benoeming of de tewerkstelling zonder benoeming is gericht.

3.

De directeur of adjunct-directeur die niet voldoet aan de eisen van het tweede lid, onder b, mag voor zover het
werkzaamheden betreft waarvoor op grond van artikel 32a, tweede lid, bekwaamheidseisen zijn vastgesteld,
niettemin met die werkzaamheden worden belast, voor een periode van ten hoogste twee jaren.
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4.

De directeur of adjunct-directeur die op grond van artikel 3 bevoegd is tot het geven van onderwijs of die
op grond van artikel 3a bevoegd is tot het verrichten van de daar bedoelde onderwijsondersteunende
werkzaamheden, kan tevens worden belast met het geven van onderwijs respectievelijk met het verrichten van die
onderwijsondersteunende werkzaamheden.

5.

Om te kunnen worden benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming tot leraar dient betrokkene te voldoen aan de
desbetreffende vereisten, bedoeld in artikel 3, eerste tot en met vierde lid.

6.

De onderwijsondersteunend functionaris die wordt belast met werkzaamheden waarvoor op grond van artikel 32a,
derde lid, bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, dient te voldoen aan artikel 3a, eerste lid, onverminderd het tweede
en derde lid van dat artikel.

7.

De onderwijsondersteunend functionaris die wordt belast met andere werkzaamheden dan die waarvoor op grond
van artikel 32a, derde lid, bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, dient:
a. in het bezit te zijn van de verklaring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, en
b. te voldoen aan de overige vereisten voor de te vervullen functie.

8.

Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent de vereisten, bedoeld in het
zevende lid, onder b.

9.

De verklaring, bedoeld in het tweede lid, onder a.1°, artikel 3, eerste lid, onder a, en artikel 3a, eerste lid, onder a,
die in verband met de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming wordt overgelegd, mag op het tijdstip van
overlegging aan het bevoegd gezag niet ouder zijn dan zes maanden.

10. Indien betrokkene in het bezit is van een geschiktheidsverklaring als bedoeld in artikel 176b vindt de benoeming
of tewerkstelling zonder benoeming plaats voor een periode van ten hoogste twee aaneengesloten schooljaren.
Het bevoegd gezag kan deze benoemingsperiode, al dan niet onder door dat gezag te stellen voorwaarden,
verlengen met ten hoogste twee jaren indien het bevoegd gezag daarvoor redenen aanwezig acht. Het bevoegd
gezag beschikt over geordende gegevens met betrekking tot de toepassing van de tweede volzin. Het bevoegd
gezag dat betrokkene voor de eerste maal na afgifte van de geschiktheidsverklaring benoemt of tewerkstelt zonder
benoeming, tekent het feit en de datum van benoeming of tewerkstelling zonder benoeming aan op die verklaring.
11. Directeuren en adjunct-directeuren die zijn benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming voordat de Wet op
de beroepen in het onderwijs in werking is getreden en bij hun benoeming of tewerkstelling zonder benoeming
niet beschikten over een getuigschrift als bedoeld in het tweede lid, onder a.2°, zijn vanaf het tijdstip van
inwerkingtreding van die wet benoembaar of tewerkstelbaar zonder benoeming als directeur respectievelijk
adjunct-directeur indien zij in elk geval voldoen aan de vereisten van het tweede lid, onder a.1° en c. Het derde lid is
niet van toepassing op deze directeuren en adjunct-directeuren.

Artikel 32a. Bekwaamheidseisen
1.

Bij algemene maatregel van bestuur worden bekwaamheidseisen vastgesteld voor leraren.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur worden bekwaamheidseisen vastgesteld voor werkzaamheden van
leidinggevende aard die nauw verband houden met het pedagogisch-didactische klimaat op de school of
die onderwijskundige leiding omvatten, en kunnen ook voor andere werkzaamheden van leidinggevende aard
bekwaamheidseisen worden vastgesteld.

3.

Bij algemene maatregel van bestuur worden bekwaamheidseisen vastgesteld voor bij
die maatregel aan te wijzen onderwijsondersteunende werkzaamheden die
rechtstreeks verband houden met het onderwijsleerproces.

4.

De in het eerste lid bedoelde bekwaamheidseisen zijn
gericht op het handelen in het onderwijsleerproces, het
algemeen professioneel handelen en het werken binnen een
onderwijsorganisatie. Zij omvatten in elk geval eisen ten aanzien
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van:
a. pedagogisch-didactische kennis, inzicht en vaardigheden, en
b. vakbekwaamheid.
5.

De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, wordt aan de beide Kamers der
Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken na de overlegging zijn
verstreken en niet door of namens een van beide Kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in die maatregel
geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig
mogelijk ingediend.

6.

Onze Minister stelt een beroepsorganisatie die hij vanuit het oogpunt van beroepskwaliteit representatief acht
voor onderwijspersoneel als bedoeld in deze wet, in de gelegenheid hem een voorstel te doen voor de in het eerste,
tweede of derde lid voorgeschreven bekwaamheidseisen en kan een representatief geachte beroepsorganisatie in
de gelegenheid stellen hem een voorstel te doen voor bekwaamheidseisen die op grond van het tweede lid kunnen
worden vastgesteld. Onze Minister stelt deze organisatie vervolgens in elk geval eenmaal in de zes jaar in de
gelegenheid, hem een voorstel te doen over ongewijzigde handhaving of wijziging van de bekwaamheidseisen voor
zover vastgesteld. Uit een voorstel als bedoeld in de eerste of tweede volzin blijkt tevens, in hoeverre dat voorstel
mede steun geniet van een vertegenwoordiging van bevoegde gezagsorganen en ouders van de leerlingen.

Artikel 32b. Bekwaamheidsdossier
Het bevoegd gezag beschikt ten aanzien van elk personeelslid dat een functie of werkzaamheden verricht waarvoor
bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, over geordende gegevens met betrekking tot de bekwaamheid en het onderhouden
van de bekwaamheid. Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid en herkenbaarheid van de gegevens kunnen bij
ministeriële regeling voorschriften worden vastgesteld over de inrichting en wijze van ordening van deze gegevens.

Artikel 38 Georganiseerd overleg
Over de door het bevoegd gezag ingevolge artikel 33 te treffen regelingen, alsmede over andere aangelegenheden van
algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel, wordt door of namens het bevoegd gezag overleg gevoerd
met de daarvoor in aanmerking komende verenigingen van werknemers, op een met deze schriftelijk overeengekomen
wijze.

Artikel 38b Lerarenregister
1.

Er is een lerarenregister. In het lerarenregister zijn van leraren voor wie de grond voor benoeming of tewerkstelling
zonder benoeming is gelegen in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1 en 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, of
derde lid, persoonsidentificerende gegevens, en gegevens betreffende de school, de benoeming of tewerkstelling
zonder benoeming, en de herregistratie opgenomen.

2.

Het lerarenregister heeft tot doel:
a. het vastleggen van het onderwijs waarvoor een leraar is benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming op grond
van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1 en 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, of derde lid;
b. het vastleggen op welke wijze een leraar voldoet aan de bekwaamheidseisen; en
c. het vastleggen of een leraar voldoet aan de herregistratiecriteria.

3.

In aanvulling op het tweede lid heeft het lerarenregister tot doel gegevens te verstrekken:
a. aan Onze Minister ten behoeve van de beleidsvorming; en
b. aan de inspectie voor zover de verwerking van die gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van haar
publieke taak.

4.

Onze Minister draagt zorg voor het beheer van het lerarenregister.

Artikel 38d. Verwerkingsverantwoordelijke
Onze Minister is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het lerarenregister de
verwerkingsverantwoordelijke.
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Artikel 38g. Gegevens in het lerarenregister
1.

Het lerarenregister bevat voor elke daarin opgenomen leraar:
a. het burgerservicenummer;
b. de geslachtsnaam, de voornamen, het geslacht, het adres, de postcode, en de geboorte- datum van de leraar;
c. gegevens betreffende de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming, waaronder in ieder geval de
ingangsdatum ervan;
d. gegevens betreffende de school waaraan hij benoemd is of tewerkgesteld zonder benoeming, waaronder in
ieder geval het registratienummer van de school;
e. het onderwijs waarvoor de leraar kan opgaan voor herregistratie;
f. voor welk onderwijs als bedoeld in onderdeel e de leraar opgaat voor herregistratie;
g. gegevens betreffende de activiteiten voor herregistratie; en
h. gegevens betreffende de herregistratie waaronder, indien van toepassing, de aantekening, bedoeld in artikel
38l, tweede lid.

2.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c tot en
met h, nader worden gespecificeerd.

Artikel 38h. Levering gegevens door bevoegd gezag en leraar
1.

Het bevoegd gezag verstrekt aan Onze Minister de basisgegevens van leraren die zijn benoemd of tewerkgesteld
zonder benoeming op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1 en 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, of
derde lid, en draagt zorg voor het correct bijhouden van die gegevens ten behoeve van het lerarenregister.

2.

De leraar verstrekt aan Onze Minister de gegevens, genoemd in artikel 38g, eerste lid, onderdelen e tot en met g.

3.

Indien een leraar niet is benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming, kan hij ten behoeve van opname in het
lerarenregister de gegevens als genoemd in artikel 38g, eerste lid, onderdelen e tot en met g, verstrekken aan Onze
Minister mits hij tevens de gegevens, bedoeld in artikel 38g, eerste lid, onderdelen a en b, verstrekt en middels een
bewijsstuk als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1 en 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, of derde
lid, aantoont dat hij aan de bekwaamheidseisen voldoet.

4.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de tijdstippen en wijze van
levering, de correctie van de gegevens en over het aantonen van de bekwaamheidseisen, bedoeld in het derde lid.

Artikel 38k. Correctie op verzoek
1.

Indien een of meer van de basisgegevens van een leraar in het lerarenregister afwijken van de betreffende
basisgegevens behorende bij de benoeming of tewerkstelling zonder benoeming van deze leraar, kan de betrokkene
Onze Minister elektronisch verzoeken deze gegevens te verbeteren. Onze Minister verzoekt het bevoegd gezag om
hem overeenkomstig artikel 38h, eerste lid, de juiste gegevens te verstrekken.

2.

Indien het bevoegd gezag na het verzoek van Onze Minister constateert dat de basisge- gevens van de
leraar in het lerarenregister overeenkomen met de betreffende basisgegevens behorende bij de benoeming
of tewerkstelling zonder benoeming van deze leraar, deelt hij dit elektronisch mee aan Onze Minister en deelt
Onze Minister dit elektronisch mee aan de betrokkene.

3.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de gegevens die op grond van artikel 38i zijn overgenomen
uit de basisregistratie personen.

4.

Een beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, geldt als een besluit in
de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 38n. Verwijderen gegevens lerarenregister
1.

Het bevoegd gezag verstrekt aan Onze Minister de
basisgegevens van leraren die zijn benoemd of tewerkgesteld
zonder benoeming op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel
b, onder 1 en 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, of derde lid, en
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draagt zorg voor het correct bijhouden van die gegevens ten behoeve van het lerarenregister.
2.

De leraar verstrekt aan Onze Minister de gegevens, genoemd in artikel 38g, eerste lid, onderdelen e tot en met g.

3.

Dit lid is nog niet in werking getreden.

4.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de tijdstippen en wijze van
levering, de correctie van de gegevens en over het aantonen van de bekwaamheidseisen, bedoeld in het derde lid.

§ 4. Leerlingen
Artikel 39.Toelatingsleeftijd; duur onderwijs
1.

Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

2.

Het bevoegd gezag kan voor kinderen die nog niet eerder tot een school, een school of afdeling voor speciaal
onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een instelling voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs zijn toegelaten, toelatingstijdstippen vaststellen op ten minste eenmaal per maand.

3.

In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het bevoegd
gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet.

4.

Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het volgen van aansluitend
voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het einde van het schooljaar de school, mits hierover
met de ouders overeenstemming bestaat. In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het
schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.

Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen
1.

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating tot de school
is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.
De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.

2.

De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het
kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum
waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating
is verzocht.

3.

Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan
het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het
kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning
ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van
onder- wijsachterstanden.

4.

Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering
niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor
heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden
verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een
instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

5.

Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing:
a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of
b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de grondslag van het
onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de
school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te verklaren.
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6.

Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken
na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, niet binnen 6 weken kan worden
gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn
waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.

7.

Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school voor speciaal
onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is
gedaan nog niet genomen, wordt het kind met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder
dan de datum waarop het kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk
geplaatst op de school en als leerling ingeschreven.
Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de
toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen,
wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de
dag waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen.

8.

Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat het
samenwerkingsverband waartoe de speciale school voor basisonderwijs behoort de leerling toelaatbaar heeft
verklaard tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband. De beslissing
over de toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in artikel 8:4 onder e van de Algemene wet bestuursrecht.
Het samenwerkingsverband neemt geen beslissing over de toelaatbaarheid van de leerling, indien de leerling
afkomstig is van een basisschool waarvan het bevoegd gezag is aangesloten bij een ander samenwerkings- verband
en dat samenwerkingsverband nog geen onherroepelijk geworden beslissing over de toelaatbaarheid heeft
genomen.

9.

De toelating van een leerling van een basisschool tot een speciale school voor basisonderwijs van het
samenwerkingsverband waaraan de basisschool deelneemt wordt niet geweigerd op denominatieve gronden,
tenzij de ouders van de leerling weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van de school zullen
respecteren.

10. Tot een afdeling als bedoeld in artikel 85a kan uitsluitend worden toegelaten degene die:
a. een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezit of mede een dergelijke nationaliteit bezit en van wie ten
minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of het grensgebied van Nederland werkzaam is,
dan wel
b. uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit, langere tijd in het buitenland heeft doorgebracht doordat ten
minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in het buitenland werkzaam was en de leerling daar langer dan
2 jaar onderwijs heeft genoten volgens het daar geldende onderwijssysteem, dan wel
c. uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit en waarvan blijkens een schriftelijke verklaring van de werkgever
vaststaat dat ten minste een van de ouders binnen 2 jaar voor ten minste 2 jaar in het buitenland
werkzaam zal zijn en de leerling mee verhuist naar het buitenland.
11. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de ouders
van de leerling. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag
ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school
kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
12. Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare
school bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10
van
13. de Algemene wet bestuursrecht binnen 4 weken gerekend
vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift is verstreken.
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Artikel 40a. Ontwikkelingsperspectief
1.

Het bevoegd gezag stelt nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders een
ontwikkelingsperspectief vast:
a. voor leerlingen van een basisschool, die extra ondersteuning behoeven;
b. voor leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs.

2.

In afwijking van het eerste lid, wordt het deel van het ontwikkelingsperspectief betreffende de individuele
begeleiding, bedoeld in artikel 8, vierde lid, vastgesteld nadat hierover overeenstemming bereikt is tussen het
bevoegd gezag en de ouders.

3.

Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de inschrijving
van de leerling vastgesteld. Indien het betreft een inschrijving op grond van artikel 40, zevende lid, wordt het
ontwikkelingsperspectief uiterlijk binnen zes weken na de definitieve plaatsing van de leerling vastgesteld.

4.

Het ontwikkelingsperspectief wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders geëvalueerd.

5.

Nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders of nadat overeen- stemming bereikt is met de
ouders voor zover het betreft de individuele begeleiding, bedoeld in artikel 8, vierde lid, kan het bevoegd gezag het
ontwikkelingsperspectief bijstellen.

6.

Het ontwikkelingsperspectief bevat een omschrijving van de begeleiding, bedoeld in artikel 8, vierde lid. Indien
voor leerlingen als bedoeld in het eerste lid, onder a, bij de inrichting van het onderwijs wordt afgeweken van één of
meer onderdelen van het onderwijsprogramma, wordt dat in het ontwikkelingsperspectief vermeld. Bij algemene
maatregel van bestuur worden nadere voorschriften over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief vastgesteld.

Artikel 40c. Schorsing
1.

Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.

2.

De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.
Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met
opgave van redenen onverwijld in kennis.

Artikel 41. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs
1.

De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die
onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.

2.

Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde
onderwijsactiviteiten met uitzondering van de centrale eindtoets of de andere eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b.
Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag
bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling
is verleend.

Artikel 42. Onderwijskundig rapport en schooladvies
1.

Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel, ten
behoeve van de ontvangende school of school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra dan wel als bedoeld in
de Wet op het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport op. Afschrift van dit rapport wordt aan de ouders
van de leerling verstrekt. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften omtrent dit rapport
gegeven. De centrale eindtoets of andere eindtoets dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit
het primair onderwijs te voorkomen.

2.

Ten behoeve van iedere leerling in het achtste schooljaar stelt het bevoegd gezag voor 1 maart een schooladvies
vast omtrent het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs
of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. Het schooladvies maakt onderdeel
uit van het onderwijskundig rapport. Indien de leerling blijkens de uitslag van de centrale eindtoets of andere
eindtoets, bedoeld in artikel 9b, beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het schooladvies berust,
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heroverweegt het bevoegd gezag het schooladvies. Indien hierbij wordt afgeweken van de uitslag van de centrale
eindtoets of andere eindtoets, wordt dit gemotiveerd.
3.

De in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal
overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken en
gedurende die termijn niet door of namens een van beide kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in die
maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo
spoedig mogelijk ingediend.

Artikel 43. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering
1.

Er is tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip een landelijke commissie voor geschillen waarbij elke school,
school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra en school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs is
aangesloten.

2.

De commissie neemt kennis van geschillen tussen ouders en bevoegd gezag van een school die ontstaan bij de
toepassing van:
a. artikel 40, derde, vierde, vijfde en elfde lid, en
b. artikel 40a, eerste, tweede en vijfde lid

3.

De commissie brengt op verzoek van de ouders binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag, rekening
houdend met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.

4.

Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders bezwaar hebben gemaakt tegen de
beslissing over de toelating of de verwijdering, neemt het bevoegd gezag de beslissing op bezwaar niet dan nadat
de commissie heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort met
ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie tot de dag waarop de commissie het
oordeel heeft uitgebracht.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met betrekking tot de commissie, waaronder in
elk geval het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag en de deskundigheid van de leden van de commissie.

§ 5. Ouders
Artikel 45. Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang
1.

Het bevoegd gezag draagt zorg voor een voorziening voor leerlingen om de middagpauze onder toezicht door
te brengen, indien ouders hierom verzoeken. Ingeval de voorziening, bedoeld in de eerste volzin, tot stand komt,
draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat:
a. er een overblijfaanpak tot stand komt,
b. overleg over de overblijfaanpak tot stand komt met degenen die met het toezicht op de leerlingen
worden belast, en met de ouders,
c. het overblijven plaats vindt in een veilige en kindvriendelijke ruimte, en
d. met ingang van 1 augustus 2011 ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen
worden belast, een scholing heeft gevolgd op het gebied van het overblijven.
De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of verzorgers. Indien de
leerlingen van de voorziening, bedoeld in de eerste volzin, gebruik maken, draagt het bevoegd gezag er
zorg voor dat degene, die met het toezicht op de leerlingen wordt belast, voor wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd is. Het bevoegd gezag van een bijzondere school is, telkenmale voor de duur van een
schooljaar, ontheven van de verplichting tot verzekering indien:
a. deze verplichting zich naar zijn oordeel niet verdraagt met de godsdienstige
of levensbeschouwelijke overtuiging die aan de school ten
grondslag ligt; en
b. het bevoegd gezag van zijn oordeel mededeling heeft
gedaan aan de ouders.

2.

Het bevoegd gezag van een basisschool draagt op daarvoor
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met ouders afgesproken dagen, zorg voor de organisatie van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang,
voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen
gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 07:30 uur en 18:30 uur, indien een of meer ouders hierom
verzoeken. De kosten die uit de opvang als bedoeld in de eerste volzin voortvloeien, komen voor rekening van de
ouders.
3.

Indien een of meer ouders gebruik maken van andere kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang dan bedoeld
in het tweede lid, verstrekt het bevoegd gezag van eenbasisschool op verzoek van die andere kinderopvang de
praktische informatie die nodig is voor de opvang van kinderen door die kinderopvang.

4.

Onze Minister zendt elke twee jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in
de praktijk van het bepaalde in het tweede en het derde lid, alsmede van het bepaalde in artikel 11, onderdeel p, van
de Wet medezeggenschap op scholen.

Artikel 45a. Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs
1.

Indien de inspectie in het inspectierapport, bedoeld in artikel 20 van de Wet op het onder- wijstoezicht, tot het
oordeel is gekomen dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is, als bedoeld in artikel 10a, eerste of vierde lid,
informeert het bevoegd gezag de ouders van de leerlingen van de school hierover door middel van in ieder geval
de toezending van de door de inspectie opgestelde samenvatting van het inspectierapport, welke samenvatting
gelijktijdig met het inspectierapport ter beschikking is gesteld van het bevoegd gezag. De toezending, bedoeld in de
eerste volzin, geschiedt binnen vier weken na de vaststelling van het inspectierapport.

2.

Indien het bevoegd gezag niet of niet tijdig voldoet aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, zendt Onze
Minister de samenvatting van het inspectierapport, bedoeld in het eerste lid, in de vijfde week na vaststelling van
het inspectie rapport aan de ouders van de leerlingen.

3.

Indien de inspectie op basis van een onderzoek als bedoeld in artikel 11 of artikel 15 van de Wet op het
onderwijstoezicht in het inspectierapport, bedoeld in artikel 20 van genoemde wet, tot het oordeel is gekomen dat
sprake is van een zeer zwakke school, betrekt het bevoegd gezag de ouders van de leerlingen van de school bij de
door het bevoegd gezag voorgenomen maatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering.

Artikel 188c. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school
Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel I van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige
onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op
school (Stb. 238) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de artikelen 4c en 13,
eerste lid, onderdeel n, in de praktijk.
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Wet op de expertisecentra (WEC): de belangrijkste artikelen
Uit de WEC hebben we een aantal artikelen geselecteerd die afwijken van de WPO en die wij belangrijk vinden. Voor de
meest recente tekst van de WEC verwijzen wij je naar www.overheid.nl, landelijke wet- en regelgeving (WEC in de zoekmachine invullen).

Titel I. Algemene bepalingen
Artikel 2. Doelgroep; indeling (v.)s.o.
1.

Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor kinderen voor wie vaststaat dat
overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is.

2.

Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs wordt verdeeld in onderwijs aan:
a. dove kinderen,
b. slechthorende kinderen,
c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen,
d. visueel gehandicapte kinderen,
e. (vervallen),
f. lichamelijk gehandicapte kinderen,
g. (vervallen),
h. langdurig zieke kinderen
1° met een lichamelijke handicap
2° anders dan met een lichamelijke handicap,
i.
(vervallen),
j.
zeer moeilijk lerende kinderen,
k. zeer moeilijk opvoedbare kinderen,
l.
(vervallen),
m. kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten,
n. meervoudig gehandicapte kinderen.

3.

Onder pedologische instituten worden verstaan instituten die een binding bezitten met een Nederlandse
universiteit of de wetenschappelijke begeleiding van het onderwijs verzorgen aan scholen voor speciaal onderwijs.

4.

Met betrekking tot de onderwijssoorten, genoemd in het tweede lid, worden de volgende clusters onderscheiden:
a. cluster 1: onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met deze
handicap,
b. cluster 2: onderwijs aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps,
c. cluster 3: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk
gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen
met een van deze handicaps en
d. cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk
opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt voor wat betreft het onderwijs aan meervoudig gehandicapte
kinderen voor de clusters, bedoeld in het vierde lid onder a, b of c, bepaald welke combinaties van handicaps
kunnen voorkomen.

6.

Een krachtens het vijfde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in
werking op een tijdstip dat nadat 4 weken na de overlegging zijn
verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen
die termijn door of namens de kamer de wens te kennen wordt
gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van
bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe
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strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. De vorige 3 volzinnen zijn niet van toepassing, voor zover
het ontwerp van een algemene maatregel van
7.

bestuur voordien aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is voorgelegd en door of namens de kamer te kennen is
gegeven dat van de procedure, bedoeld in de vorige 3 volzinnen, kan worden afgeweken.

Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs
1.

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs mag, onverminderd het derde en vierde lid, slechts worden
gegeven door degene die:
a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens,
b. in het bezit is van:
1° een getuigschrift, afgegeven krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap- pelijk onderzoek,
waaruit blijkt dat ten aanzien van dat onderwijs of ten aanzien van een of meer bij algemene maatregel
van bestuur aan te wijzen onderdelen daarvan of vakken ingevolge de artikelen 13, eerste, tweede, vijfde en
zesde lid, 14a, tweede lid, 14c en 14f, is voldaan aan de bekwaamheidseisen die zijn vastgesteld krachtens
artikel 32a, eerste lid, of krachtens artikel 36, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, of
2° een erkenning van beroepskwaliﬁcaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EU-beroepskwaliﬁcaties, verleend ten aanzien van het onderwijs dat betrokkene zal geven, of
3° een geschiktheidsverklaring als bedoeld in artikel 162e, en
c. niet krachtens rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs is uitgesloten.

2.

Het onderwijs in de onderwijsactiviteit zintuiglijke en lichamelijke oefening in groepen bestemd voor leerlingen
vanaf 7 jaar in het speciaal onderwijs kan in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, onder 1, uitsluitend worden
gegeven door degene die beschikt over een in dat onderdeel b, onder 1, bedoeld getuigschrift waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de bekwaamheidseisen die zijn vastgesteld krachtens artikel 32a, eerste lid, en:
a. in het bezit is van een bij ministeriële regeling aangewezen getuigschrift dat specifiek is gericht op de
bekwaamheid tot het geven van dat onderwijs, of
b. onderwijs volgt ter verkrijging van een dergelijk getuigschrift, in welk geval betrokkene het onderwijs in deze
onderwijsactiviteit mag geven gedurende ten hoogste twee aaneen- gesloten schooljaren, gerekend vanaf het
moment waarop betrokkene het onderwijs ter verkrijging van dit getuigschrift voor de eerste maal volgt.

2a. Het onderwijs in de onderwijsactiviteiten zintuigelijke oefening en lichamelijke oefening in groepen bestemd
voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs wordt, in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, onder 1,
uitsluitend gegeven door degene die in het bezit is van een getuigschrift, afgegeven krachtens de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat ten aanzien van dat onderwijs is voldaan aan de
bekwaamheidseisen die zijn vastgesteld krachtens artikel 36, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
3.

Onze Minister kan aan personen die in het bezit zijn van een buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
behaald bewijsstuk waarmee de bekwaamheid wordt aangetoond, de bevoegdheid tot het geven van speciaal
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs verlenen. Hij kan daarbij voorwaarden en beperkingen stellen.

4.

Onze Minister kan met betrekking tot een vak waarvoor geen lerarenopleiding bestaat en ook anderszins niet aan
de hand van enig bewijsstuk kan worden aangetoond dat betrokkene voldoet aan de bekwaamheidseisen, verklaren
dat een leraar wordt geacht te voldoen aan de bekwaamheidseisen tot het geven van voortgezet speciaal onderwijs
in dat vak.

5.

Bij tijdelijke afwezigheid van een leraar kan ten aanzien van degene die hem vervangt voor ten hoogste twaalf
maanden worden afgeweken van de eisen, gesteld in het eerste lid, onderdeel b, met dien verstande dat de
periode van twaalf maanden is verstreken vanaf de dag dat perioden van vervanging als bedoeld in dit lid elkaar
met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van twaalf maanden, deze
tussenpozen inbegrepen, is overschreden. Indien in een vacature niet terstond kan worden voorzien door de
benoeming of tewerkstelling zonder benoeming van een leraar die aan de genoemde eisen voldoet, is het bepaalde
in de vorige volzin van overeenkomstige toepassing. Deze termijn van een jaar kan met ten hoogste twee jaren
worden verlengd indien het bevoegd gezag en de betrokkene schriftelijk verklaren dat betrokkene verplicht is zich
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in te spannen binnen twee jaren alsnog te voldoen aan de eisen gesteld in het eerste lid, onderdeel b. Het bevoegd
gezag kan onder de voorwaarden, genoemd in de vorige volzin, een verlenging van nog eens twee jaren geven indien
het dat noodzakelijk oordeelt vanwege de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs op de school. Het bevoegd
gezag beschikt over geordende gegevens met betrekking tot de toepassing van dit lid.
Onverminderd het vijfde lid kan ten aanzien van ho-studenten die een duale opleiding volgen als bedoeld in artikel
7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift als bedoeld in
het eerste lid, onder b.1°, en aan die opleiding ten minste 180 studiepunten hebben behaald, worden afgeweken van
de eisen in het eerste lid onder b, met dien verstande dat het tijdelijk dienstverband van de ho-student een periode
beslaat die overeenkomt met een volledig dienstverband van vijf maanden. De vorige volzin is van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van ho-studenten die ten minste 166 doch nog geen 180 studiepunten hebben behaald,
indien door de desbetreffende hogeschool wordt verklaard dat de ho-student beschikt over met 180 studiepunten
vergelijkbare en tevens voor het dienstverband relevante kennis, inzicht en vaardigheden. De toepassing van de
vorige volzin vervalt ten aanzien van die ho-student die niet binnen vier weken na aanvang van het dienstverband
over 180 studiepunten beschikt. De in artikel 7.7, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek bedoelde overeenkomst vermeldt tevens de leraar onder wiens verantwoordelijkheid de betrokken
ho-student werkzaamheden van onderwijskundige aard verricht.
6.

Dit artikel is niet van toepassing op het geven van onderwijs als bedoeld in artikel 14a, eerste lid, onderdeel b.

7.

artikel 14a, tweede lid, is het eerste lid, onderdeel b, sub 1° en sub 3°, niet van toepassing. In plaats daarvan is artikel
33, eerste lid, onderdeel b, sub 1° en sub 3°, van de Wet op het voortgezet onderwijs daarop van overeenkomstige
toepassing. Op het geven van onderwijs als bedoeld in de eerste volzin zijn eveneens de voorschriften gegeven bij of
krachtens artikel 33, veertiende lid, artikel 33b, artikel 38 en de artikelen 41a tot en met 41u en 118j tot en met 118s,
van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing.

8.

Op de inzet van een leraar voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn artikelen 31a, en 38b tot en
met 38v van toepassing.

Artikel 3a. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden
1.

Onderwijsondersteunende werkzaamheden als bedoeld in artikel 32a, derde lid, mogen slechts worden verricht door
degene die:
a. in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven ingevolge de Wet justitiële en strafvorderlijke
gegevens,
b. in het bezit is van een getuigschrift afgegeven krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek of de Wet educatie en beroepsonderwijs, waaruit blijkt dat is voldaan aan de in artikel 32a, derde lid,
bedoelde bekwaamheidseisen of
c. in het bezit is van een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet
erkenning EU-beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hem te verrichten werkzaamheden, of
d. volgens bij algemene maatregel van bestuur te geven regels zijn bekwaamheid heeft aangetoond, en
e. niet krachtens rechterlijke uitspraak is uitgesloten van het verrichten van deze werkzaamheden.

2.

De onderwijsondersteunende functionaris die niet voldoet aan de eisen van het eerste lid, onder b, c of d, mag
voor zover het werkzaamheden betreft waarvoor op grond van artikel 32a, derde lid, bekwaamheidseisen zijn
vastgesteld, niettemin met die werkzaamheden worden belast, voor een periode van ten hoogste twee jaren.
Aan de eerste volzin wordt uitsluitend toepassing gegeven indien het bevoegd gezag en betrokkene in ieder
geval schriftelijk hebben verklaard dat betrokkene verplicht is zich in te spannen om binnen twee jaren alsnog te
voldoen aan de bekwaamheidseisen voor die werkzaamheden.

3.

Ten aanzien van ho-studenten aan een opleiding als bedoeld in artikel 7.7,
tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en mbo-studenten aan de beroepsbegeleidende
leerweg van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet
educatie en beroepsonderwijs die in het kader van die opleiding
onderwijsondersteunende werkzaamheden verrichten waarvoor
op grond van artikel 32a, derde lid, bekwaamheidseisen zijn

avs.nl/vakbond

pagina 33 van 73

vastgesteld, kan voor de duur van die werkzaamheden worden afgeweken van het eerste lid, onder b tot en met d.

Artikel 11. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs
1.

Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd
gezag daarbij in overleg met:
a. een stichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg,
b. een instantie die jeugdgezondheidszorg uitvoert als bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid.
c. een instantie die maatschappelijke ondersteuning biedt als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, 2°, van de
Wet maatschappelijke ondersteuning,
d. een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of
e. een zorgaanbieder die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg levert welke behoort tot de prestaties
omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelings- proces kan doorlopen.
Zo mogelijk brengt het kinderen tot het volgen van gewoon onderwijs in basisscholen of scholen voor voortgezet
onderwijs.

2.

Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast.

3.

Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van
creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs wordt
bovendien zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het
bestrijden van achter- standen in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.

4.

Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschil- lende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten.

5.

De onderwijsactiviteiten worden evenwichtig over de dag verdeeld.

6.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn
opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten.

7.

De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden
blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen
die kennis en vaardigheden van de leerling meten ten minste op het terrein van de Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in
artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

8.

De toetsen, bedoeld in het zevende lid, voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze Minister aangewezen
onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouw- baarheid en deugdelijke normering. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en
de daaraan verbonden toetsen worden vastgesteld.

Artikel 12. Onderwijstijd s.o.
1.

Het speciaal onderwijs wordt zodanig ingericht dat:
a. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren het speciaal onderwijs kunnen
doorlopen, en
b. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat de leerlingen
in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uren
onderwijs ontvangen. Het onderwijs aan leerlingen jonger dan 4 jaar omvat ten minste 880 uren per schooljaar.
Aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren wordt ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week
onderwijs gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet
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minder dan 5 dagen onderwijs.
2.

De inspectie kan op aanvraag van het bevoegd gezag ermee instemmen dat om lichamelijke of psychische redenen
voor individuele leerlingen wordt afgeweken van het eerste lid, onderdeel b.

Artikel 13. Inhoud s.o.
1.

Behoudens het bepaalde in het vijfde lid en in artikel 15 omvat het speciaal onderwijs, waar mogelijk in samenhang:
a. zintuiglijke oefening,
b. lichamelijke oefening,
c. Nederlandse taal,
d. rekenen en wiskunde,
e. enkele kennisgebieden,
f. expressie-activiteiten,
g. bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer,
h. bevordering van gezond gedrag,
i.
Engelse taal.

2.

Het onderwijs kan mede huishoudelijke activiteiten omvatten.

3.

Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan:
a. aardrijkskunde,
b. geschiedenis,
c. de natuur, waaronder biologie,
d. maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting,
e. geestelijke stromingen.

4.

Bij de expressie-activiteiten wordt waar mogelijk aandacht besteed aan de bevordering van het taalgebruik,
tekenen, muziek, handvaardigheid, spel en beweging.

5.

Speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen voor wie het zeer
moeilijk lerend zijn een van de handicaps is omvat, waar mogelijk in samenhang;
a. zintuiglijke oefening,
b. lichamelijke oefening,
c. bevordering van de sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer,
d. bevordering van gezond gedrag,
e. expressie-activiteiten, waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan de bevordering van het taalgebruik,
tekenen, muziek, handvaardigheid, spel en beweging,
f. een of meer kennisgebieden, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de natuur.

6.

Op de scholen in de provincie Fryslân kan het speciaal onderwijs mede onderwijs in de Friese taal mvatten.

7.

Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met vijfde lid, worden bij algemene
maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld, die voor de onderwijssoorten, bedoeld in artikel 2, tweede
lid, kunnen verschillen. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de vorige volzin, wordt aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat 4 weken na de
overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens de
kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij
wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig
mogelijk ingediend. De vorige 3 volzinnen zijn niet van toepassing, voor zover het
ontwerp van een algemene maatregel van bestuur voordien aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal is voorgelegd en door of
namens de kamer te kennen is gegeven dat van de procedure,
bedoeld in de vorige 3 volzinnen, kan worden afgeweken.

8.

Ten aanzien van de onderwijsactiviteit, bedoeld in het zesde lid,
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stellen provinciale staten van Fryslân bij verordening kerndoelen Friese taal vast, die voor de onderwijssoorten,
bedoeld in artikel 2, tweede lid, kunnen verschillen. De vaststelling geschiedt niet eerder dan nadat gedeputeerde
staten overleg hebben gevoerd met het Friese speciaal onderwijs. De verordening behoeft de goedkeuring van
Onze Minister. Indien Onze Minister voornemens is goedkeuring te onthouden, verzoekt hij de Onderwijsraad een
advies uit te brengen. Het verzoek bevat een omschrijving van de onderwerpen waarover advies wordt verwacht.
Het advies wordt binnen zes weken uitgebracht aan Onze Minister en wordt bekend gemaakt. Onze Minister
informeert beide Kamers der Staten-Generaal over zijn voornemen om al dan niet goed te keuren. Paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene wet bestuursrecht is niet van overeenkomstige toepassing.
9.

Onze Minister kan goedkeuring als bedoeld in het achtste lid in ieder geval onthouden indien aan de volgende
voorwaarden, waarvoor gedeputeerde staten gegevens aandragen, niet wordt voldaan:
a. het bestaan van voldoende draagvlak in het Friese speciaal onderwijs voor de voorgelegde kerndoelen Friese
taal;
b. dat de kerndoelen Friese taal niet meer inspanningen vergen van het Friese speciaal onderwijs dan het aandeel
van het onderwijs in de Friese taal binnen het totaal aan onderwijsactiviteiten rechtvaardigt.

10. Onze Minister kan goedkeuring als bedoeld in het achtste lid in ieder geval onthouden indien de kerndoelen Friese
taal geen aandacht schenken aan:
a. het zich mondeling uitdrukken in het Fries en het verstaan van de Fries gesproken taal,
b. het zich schriftelijk uitdrukken in het Fries en het verwerven van informatie uit in het Fries gestelde teksten,
c. bevordering van het begrip van de Friese taal, en
d. het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van het Fries.
11. Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het
speciaal onderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van
leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Indien voor een leerling de eerste volzin niet kan
worden toegepast, wordt in het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 41a, aangegeven wat daarvan de reden
is en welke vervangende onderwijsdoelen worden gehanteerd.
12. Indien een bevoegd gezag van een bijzondere school dringend bedenkingen heeft tegen de krachtens het zevende
of achtste lid vastgestelde kerndoelen, kan het bevoegd gezag eigen kerndoelen voor de school vaststellen. Deze
kerndoelen zijn van gelijk niveau als de kerndoelen, bedoeld in het zevende of achtste lid. Het bevoegd gezag zendt
de vastgestelde kerndoelen aan de inspecteur.
13. Bij de verzorging van het onderwijs op basis van de kerndoelen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde,
neemt het bevoegd gezag, met inachtneming van artikel 11, eerste lid, de referentieniveaus Nederlandse taal en
de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen, als uitgangspunt.

Artikel 14. Onderwijsaanbod v.s.o.
1.

Het voortgezet speciaal onderwijs wordt onderscheiden in:
a. het uitstroomprofiel vervolgonderwijs,
b. het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel,
c. het uitstroomprofiel dagbesteding.

2.

Op een school wordt voortgezet speciaal onderwijs verzorgd in ten minste één van de uitstroomprofielen.

Artikel 14a. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs
1.

Het onderwijs in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs omvat op een school:
a. het onderwijs in één of meer van de schoolsoorten, bedoeld in artikel 5, onderdelen a tot en met c, van de Wet op
het voortgezet onderwijs,
b. het onderwijs volgens de voorschriften die voortvloeien uit het toepassing geven aan artikel 59a van de Wet op
het voortgezet onderwijs.

2.

Op het onderwijs, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, zijn de voorschriften, gegeven bij of krachtens de
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artikelen 6f, 10, 10b, 10b1 tot en met 10b8, 10b9, eerste en tweede lid, 10d, 11a tot en met 11f, 12 tot en met 15,
22 en 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing en bij dat onderwijs worden de
eindexamenprogramma’s vastgesteld op grond van artikel 29, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs in
acht genomen, met dien verstande dat:
a. bij algemene maatregel van bestuur onderscheidenlijk bij ministeriële regeling regels kunnen worden
vastgesteld in afwijking van de regels die bij algemene maatregel van bestuur respectievelijk bij ministeriële
regeling zijn vastgesteld op grond van genoemde bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs, met dien
verstande dat bij algemene maatregel van bestuur tevens kerndoelen kunnen worden vastgesteld in aanvulling
op de kerndoelen die zijn vastgesteld op grond van artikel 11b van de Wet op het voortgezet onderwijs, waarbij
tevens kan worden bepaald dat het onderwijs na de eerste twee leerjaren wordt verzorgd mede op basis van de
kerndoelen die zijn vastgesteld op grond van dit onderdeel,
b. voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs, het onderwijs wordt gegeven in de
basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg dan wel in beide leerwegen,
c. voor zover het betreft het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, het onderwijs wordt gegeven in een of
meer sectoren als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,
d. voor zover het betreft het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs, de school een of meer profielen als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Wet op het voortgezet
onderwijs verzorgt,
e. provinciale staten van Fryslân bij verordening kerndoelen Friese taal en cultuur kunnen vaststellen in afwijking
van de kerndoelen Friese taal en cultuur die zijn vastgesteld op grond van artikel 11e van de Wet op het
voortgezet onderwijs, met dien verstande dat op die verordening artikel 11e van de Wet op het voortgezet
onderwijs van overeenkomstige toepassing is; en
f. de inspectie op verzoek van het bevoegd gezag ermee kan instemmen dat om lichamelijke of psychische
redenen voor individuele leerlingen wordt afgeweken van de urennorm, bedoeld in de artikelen 6g, eerste tot en
met vierde lid, 10b17 en 10b18 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 14b. Vavo-examen onderwijs als bedoeld in artikel 14a, eerste lid, onderdeel a
1.

Het bevoegd gezag kan leerlingen voor wie, in het kader van het onderwijs, bedoeld in artikel 14a, eerste
lid, onderdeel a, een deel van het schoolplan op grond van artikel 24 wordt uitgevoerd aan een regionaal
opleidingencentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroeps- onderwijs, in verbinding met een opleiding
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder a, van die wet, in de
gelegenheid stellen deel te nemen aan een examen van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
van het betreffende regionaal opleidingencentrum.

2.

Toepassing van het eerste lid berust op een overeenkomst, gesloten tussen het bevoegd gezag van de school en
het bevoegd gezag van een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
De overeenkomst omvat in elk geval welke begeleiding door de school aan de leerlingen wordt verzorgd ten behoeve
van de deelname aan de examens.

3.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt nader geregeld voor welke leerlingen en onder welke
voorwaarden het eerste lid toepassing kan vinden.

Artikel 14c. Arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel
1.

Het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op functies op de
arbeidsmarkt op een niveau dat ligt onder het niveau van de assistentopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2., eerste
lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur worden kerndoelen vastgesteld, waarbij aandacht wordt
besteed aan aspecten van:
a. algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke
vorming,
b. leergebieden, en
c. voorbereiding op arbeid.

3.

De leergebieden, bedoeld in het tweede lid, onder b, zijn:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nederlandse taal en communicatie,
Engelse taal,
rekenen en wiskunde,
mens, natuur en techniek,
mens en maatschappij,
culturele oriëntatie en creatieve expressie, en
bewegen en sport.

4.

De voorbereiding op arbeid, bedoeld in het tweede lid, onder c, bestaat uit:
a. oriëntatie op werkvelden en beroepen,
b. ontwikkelen van loopbaanvaardigheden,
c. ontwikkelen van arbeidsmarktvaardigheden,
d. ontwikkelen van beroepsvaardigheden.

5.

Op scholen in de provincie Fryslân kan het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel mede onderwijs
in de Friese taal omvatten. Voor dat onderwijs stellen provinciale staten van Fryslân bij verordening kerndoelen
Friese taal vast. De vaststelling geschiedt niet eerder dan nadat gedeputeerde staten overleg hebben gevoerd
met het Friese voortgezet speciaal onderwijs. De verordening behoeft de goedkeuring van Onze Minister. Indien
Onze Minister voornemens is goedkeuring te onthouden, verzoekt hij de Onderwijsraad een advies uit te brengen.
Het verzoek bevat een omschrijving van de onderwerpen waarover advies wordt verwacht. Het advies wordt binnen
zes weken uitgebracht aan Onze Minister en wordt bekend gemaakt. Onze Minister informeert beide Kamers
der Staten-Generaal over zijn voornemen om al dan niet goed te keuren. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht is niet van overeenkomstige toepassing.

6.

Onze Minister kan goedkeuring als bedoeld in het vijfde lid in ieder geval onthouden indien aan de volgende
voorwaarden, waarvoor gedeputeerde staten gegevens aandragen, niet wordt voldaan:
a. het bestaan van voldoende draagvlak in het Friese voortgezet speciaal onderwijs voor de voorgelegde
kerndoelen Friese taal;
b. dat de kerndoelen Friese taal niet meer inspanningen vergen van het Friese voortgezet speciaal onderwijs dan
het aandeel van het onderwijs in de Friese taal binnen het onderwijsprogramma, bedoeld in het negende lid,
rechtvaardigt.

7.

Onze Minister kan goedkeuring als bedoeld in het vijfde lid in ieder geval onthouden indien de kerndoelen Friese taal
geen aandacht schenken aan:
a. het zich mondeling uitdrukken in het Fries en het verstaan van de Fries gesproken taal,
b. het zich schriftelijk uitdrukken in het Fries en het verwerven van informatie uit in het Fries gestelde teksten,
c. bevordering van het begrip van de Friese taal, en
d. het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van het Fries.

8.

De kerndoelen, bedoeld in het tweede en vijfde lid, kunnen voor de onderwijssoorten, bedoeld in artikel 2, tweede lid,
verschillen.

9.

Het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel wordt zo ingericht dat een samenhangend op de
kerndoelen gebaseerd onderwijsprogramma wordt aangeboden waarbij het bevoegd gezag de kerndoelen uitwerkt
voor de verschillende groepen leerlingen.

10. Het bevoegd gezag kan na overleg met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam
is, met de leerling, een leerling ontheffing verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma, bedoeld in het
negende lid. Het bevoegd gezag bepaalt bij de ontheffing welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor de
onderdelen waarvoor ontheffing is verleend.
11. Het bevoegd gezag kan voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, bij de inrichting van het onderwijs
afwijken van een of meer programmaonderdelen of van het negende lid. De laatste volzin van het tiende lid is van
overeenkomstige toepassing. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe wordt vastgesteld welke
leerlingen in aanmerking komen voor deze afwijkingen.
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12. Het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel is er op gericht dat leerlingen zo veel mogelijk het
referentieniveau Nederlandse taal en het referentieniveau rekenen bereiken die voor het arbeidsmarktgerichte
uitstroomprofiel zijn vastgesteld op grond van artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

Artikel 14d. Getuigschrift arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel
Leerlingen die het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel verlaten en voor wie de leerplicht, bedoeld in
paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969, is geëindigd ontvangen een getuigschrift. Onze Minister stelt het model van het
getuigschrift vast.

Artikel 14e. Overgangsdocument arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel
Voor iedere leerling die de school verlaat en voor wie het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel het
laatst gevolgde onderwijs is, stelt het bevoegd gezag, na overleg met de directeur, het onderwijzend personeel en
de commissie voor de begeleiding, bedoeld in artikel 40b, dan wel de commissie, bedoeld in artikel 41, tweede lid, ten
behoeve van het uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt een overgangsdocument op. De commissie kan daartoe
de leerling aan een onderzoek onderwerpen. Het overgangsdocument wordt verstrekt aan de ouders van een minderjarige of handelingsonbekwame leerling en aan de leerling die meerder- jarig en handelingsbekwaam is. Desgewenst
wordt een afschrift verstrekt aan de leerling die de leeftijd van 16 jaar en nog niet die van 18 jaar heeft bereikt.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent het overgangsdocument worden gegeven.

Artikel 14f. Uitstroomprofiel dagbesteding
1.

Het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding bereidt leerlingen, van wie redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat het volgen van het onderwijs, bedoeld in artikel 14a en artikel 14c, niet leidt tot het behalen van
een diploma of een getuigschrift als bedoeld in artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs respectievelijk
tot het duurzaam bekleden van een functie op de arbeidsmarkt, voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in
vormen van dagbesteding.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur worden kerndoelen vastgesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan
aspecten van:
a. algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming,
b. leergebieden, en
c.
voorbereiding op dagbesteding.

3.

3. De leergebieden, bedoeld in het tweede lid, zijn:
a. Nederlandse taal en communicatie,
b. rekenen en wiskunde,
c. mens, natuur en techniek,
d. mens en maatschappij,
e. culturele oriëntatie en creatieve expressie, en
f. bewegen en sport.

4.

Op scholen in de provincie Fryslân kan het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding mede onderwijs in
de Friese taal omvatten. Voor dat onderwijs stellen provinciale staten van Fryslân bij verordening kerndoelen
Friese taal vast. De vaststelling geschiedt niet eerder dan nadat gedeputeerde staten overleg hebben gevoerd
met het Friese voortgezet speciaal onderwijs. De verordening behoeft de goedkeuring van Onze Minister.
Indien Onze Minister voornemens is goedkeuring te onthouden, verzoekt hij de Onderwijsraad een advies uit
te brengen. Het verzoek bevat een omschrijving van de onderwerpen waarover advies wordt verwacht.
Het advies wordt binnen zes weken uitgebracht aan Onze Minister en wordt bekend gemaakt.
Onze Minister informeert beide Kamers der Staten-Generaal over zijn voornemen
om al dan niet goed te keuren. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht is niet van overeenkomstige toepassing.

5.

Onze Minister kan goedkeuring als bedoeld in het vierde lid in
ieder geval onthouden indien aan de volgende voorwaarden,
waarvoor gedeputeerde staten gegevens aandragen, niet wordt
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voldaan:
a. het bestaan van voldoende draagvlak in het Friese voortgezet speciaal onderwijs voor de voorgelegde
kerndoelen Friese taal;
b. dat de kerndoelen Friese taal niet meer inspanningen vergen van het Friese voortgezet speciaal onderwijs dan
het aandeel van het onderwijs in de Friese taal binnen het onderwijsprogramma, bedoeld in het achtste lid,
rechtvaardigt.
6.

Onze Minister kan goedkeuring als bedoeld in het vierde lid in ieder geval onthouden indien de kerndoelen Friese
taal geen aandacht schenken aan:
a. het zich mondeling uitdrukken in het Fries en het verstaan van de Fries gesproken taal,
b. het zich schriftelijk uitdrukken in het Fries en het verwerven van informatie uit in het Fries gestelde teksten,
c. bevordering van het begrip van de Friese taal, en
d. het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van het Fries.

7.

De kerndoelen, bedoeld in het tweede en vierde lid, kunnen voor de onderwijssoorten, bedoeld in artikel 2, tweede
lid, verschillen.

8.

Het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding wordt zo ingericht dat een samenhangend op de kerndoelen
gebaseerd onderwijsprogramma wordt aangeboden waarbij het bevoegd gezag de kerndoelen uitwerkt voor de
verschillende groepen leerlingen.

9.

Het bevoegd gezag kan na overleg met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam
is, met de leerling, een leerling ontheffing verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma, bedoeld in het
achtste lid. Het bevoegd gezag bepaalt bij de ontheffing welk onderwijs voor de leerling in de plaats komt voor de
onderdelen waarvoor ontheffing is verleend.

10. Het bevoegd gezag kan voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, bij de inrichting van het onderwijs
afwijken van een of meer programmaonderdelen of van het achtste lid. De laatste volzin van het negende lid is van
overeenkomstige toepassing. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe wordt vastgesteld welke
leerlingen in aanmerking komen voor deze afwijkingen.

Artikel 14g. Getuigschrift uitstroomprofiel dagbesteding
Leerlingen die het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding verlaten en voor wie de leerplicht, bedoeld in paragraaf
2 van de Leerplichtwet 1969, is geëindigd ontvangen een getuigschrift. Onze Minister stelt het model van het getuigschrift
vast.

Artikel 14h. Overgangsdocument uitstroomprofiel dagbesteding
Voor iedere leerling die de school verlaat en voor wie het onderwijs in het uitstroomprofiel dagbesteding het laatst
gevolgde onderwijs is, stelt het bevoegd gezag, na overleg met de directeur, het onderwijzend personeel en de commissie
voor de begeleiding, bedoeld in artikel 40b, dan wel de commissie, bedoeld in artikel 41, tweede lid, ten behoeve van
het functioneren in een vorm van dagbesteding een overgangsdocument op. De commissie kan daartoe de leerling aan
een onderzoek onderwerpen. Het overgangsdocument wordt verstrekt aan de ouders van een minderjarige of handelingsonbekwame leerling en aan de leerling die meerder- jarig en handelingsbekwaam is. Desgewenst wordt een afschrift
verstrekt aan de leerling die de leeftijd van 16 jaar en nog niet die van 18 jaar heeft bereikt. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent het overgangsdocument worden gegeven.

Artikel 18b. Centrale eindtoets taal en rekenen
1.

In het laatste schooljaar in het speciaal onderwijs legt de leerling in een volledige week tussen 15 april en 15 mei een
centrale eindtoets af. De centrale eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden.

2.

De centrale eindtoets meet kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal en rekenen
en wiskunde, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen,
bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.
Het bevoegd gezag kan bij een leerling tevens de toets voor de kennisgebieden, genoemd in artikel 13, derde lid,
onderdelen a, b en c, afnemen.
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3.

Indien een leerling is verhinderd de centrale eindtoets af te leggen, wordt de toets op een later moment alsnog
afgenomen, tenzij dit voor de leerling om medische redenen onmogelijk is.

4.

Het bevoegd gezag kan mede op basis van de toetsgegevens in het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in
artikel 11, zevende lid, gemotiveerd bepalen dat geen centrale eindtoets wordt afgelegd door:
a. zeer moeilijk lerende leerlingen,
b. meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, en
c. leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

5.

Het bevoegd gezag bepaalt mede op basis van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in artikel 11, zevende
lid, op welk niveau de leerling de centrale eindtoets aflegt.

6.

Voor de aanvang van de afname van de centrale eindtoets informeert het bevoegd gezag de ouders over het niveau
van de toets die de leerling gaat afleggen dan wel indien het bevoegd gezag op grond van het vierde lid, onderdelen
a of b, bepaalt dat de leerling geen toets aflegt, de grond voor die toepassing.

7.

Indien het bevoegd gezag voornemens is te bepalen dat de leerling op grond van het vierde lid, onderdeel c, geen
toets aflegt, overlegt het bevoegd gezag hierover met de ouders.

8.

Onze Minister kan het gebruik van andere eindtoetsen dan de centrale eindtoets, bedoeld in het eerste lid, toelaten.
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de andere eindtoetsen met dien verstande dat bij algemene
maatregel van bestuur voorschriften worden gesteld ten aanzien van de toelating van andere eindtoetsen.

9.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften omtrent de centrale eindtoets worden
vastgesteld.

Artikel 19. Kwaliteit onderwijs
Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg dragen voor de kwaliteit
van het onderwijs wordt in elk geval verstaan het naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het
uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 21, vierde lid.

Artikel 19a. Zeer zwak onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs is zeer zwak indien de school tekortschiet in de naleving van twee of meer bij of krachtens
deze wet gegeven voorschriften en de school dientengevolge tekortschiet in het zorg dragen voor de veiligheid op school,
bedoeld in artikel 5a, of het zodanig inrichten van het onderwijs dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doorlopen dan wel het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen,
bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Artikel 21. Schoolplan
1.

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat
binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid
en het stelsel van kwaliteitszorg. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding
van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving
gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen
binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van
het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. In het schoolplan wordt
aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de
identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool.

2.

De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval:
a. de uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende
de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het
onderwijs,
b. de door het bevoegd gezag in het schoolplan
opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een
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c.
d.

onderwijsprogramma,
het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat,
het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 5a.
Bij de beschrijving van het onderwijskundig beleid wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel betrokken.

3.

De beschrijving van het personeelsbeleid omvat in elk geval:
a. het voldoen aan de eisen van bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden,
b. de maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het
onderwijskundig beleid,
c. het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel,
d. cijfers over de mate van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities, en
e. de wijze waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op dat beleid.

4.

De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor:
a. het bewaken dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen en dat het onderwijs wordt
afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, mede met
behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in artikel 11, zevende lid, en
b. het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.

Artikel 33. Rechtspositieregeling personeel
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de rechtspositie van het personeel wordt geregeld.

Artikel 38. Georganiseerd overleg
Over de door het bevoegd gezag ingevolge artikel 33 te treffen regelingen, alsmede over andere aangelegenheden van
algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel, wordt door of namens het bevoegd gezag overleg gevoerd
met de daarvoor in aanmerking komende verenigingen van werknemers, op een met deze schriftelijk overeengekomen
wijze.

3. Leerlingen
Artikel 39. Toelatingsleeftijd
1.

De leeftijd waarop het kind tot het speciaal onderwijs mag worden toegelaten is 4 jaar. Indien een kind toelaatbaar
is verklaard tot een van de onderwijssoorten, bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a of b, kan het worden
toegelaten als het de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt.

2.

Onverminderd artikel 40, derde lid, kan de inspecteur in het belang van het kind besluiten toe te staan dat een kind
eerder wordt toegelaten dan in het eerste lid is bepaald.

3.

Tot het eerste leerjaar van het voortgezet speciaal onderwijs kan als leerling slechts worden toegelaten degene die:
a. afkomstig is van het speciaal onderwijs en bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag
voor het volgen van aansluitend voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs in voldoende mate is
gelegd, of
b. afkomstig is van het speciaal onderwijs en aan het einde van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt,
of
c. afkomstig is van een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet
onderwijs en bij wie naar het oordeel van de directeur van de desbetreffende school de grondslag voor het
volgen van aansluitend voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd.

4.

Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het volgen van aansluitend
voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het einde van het
schooljaar het speciaal onderwijs, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat. In elk geval verlaten de
leerlingen het speciaal onderwijs aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.
De leerlingen verlaten het voortgezet speciaal onderwijs uiterlijk aan het einde van het schooljaar waarin de leeftijd
van 20 jaar is bereikt.
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5.

Onverminderd artikel 40, derde lid en achtste lid, kan de inspecteur voor een leerling in het voortgezet speciaal
onderwijs onthefﬁng verlenen van het bepaalde in het vierde lid, indien het voortgezet verblijf op de school wenselijk
is ter voltooiing van zijn opleiding of van een op verhoging van zijn arbeidsgeschiktheid gerichte behandeling.
Hij kan zich ten behoeve van zijn beslissing een rapport over de leerling, opgesteld door de in artikel 40b dan wel
artikel 41, tweede lid, bedoelde commissie, doen voorleggen. De commissie kan daartoe de betrokken leerling
aan een onderzoek onderwerpen. De onthefﬁng wordt telkens voor de tijd van ten hoogste 1 jaar verleend.
De inspecteur beslist binnen zes weken op een verzoek tot ontheffing. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 40. Toelating en verwijdering leerlingen
1.

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating mag niet
afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.

2.

Tot de school wordt uitsluitend als leerling toegelaten degene waarvan de ouders aantonen, dan wel, indien hij
meerderjarig en handelingsbekwaam is, degene die aantoont dat hij:
a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld,
b. vreemdeling is en jonger is dan 18 jaar op de eerste schooldag waarop het speciaal onderwijs, dan wel het
voortgezet speciaal onderwijs begint, waarvoor voor de eerste maal toelating wordt gewenst,
c. vreemdeling is, 18 jaar of ouder is op de eerste schooldag waarop het speciaal onderwijs, danwel het voortgezet
speciaal onderwijs begint, waarvoor voor de eerste maal toelating wordt gewenst en op die dag rechtmatig
verblijf houdt in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, of
d. vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden, genoemd onder b of c, en eerder in
overeenstemming met een van die onderdelen voor speciaal onderwijs, dan wel voortgezet speciaal onderwijs is
toegelaten tot een school, welk onderwijs nog steeds wordt gevolgd en nog niet is voltooid.

3.

De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop
het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Indien het betreft een kind als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a of b,
kan de aanmelding worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 2 jaar bereikt. De ouders doen
de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de
aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.

4.

Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan
het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het
kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning
ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van
onder- wijsachterstanden.

5.

Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering
niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen,
voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan
ook worden verstaan een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor voortgezet
onderwijs of een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969.

6.

Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing:
a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of
b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de grondslag van
het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van
het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te
verklaren.

7.

Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van
een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na
ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de
vorige volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het
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bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing
wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.
8.

Indien de aanmelding voor een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs of een instelling voor wat betreft het daaraan verzorgde speciaal onderwijs, een kind betreft dat niet
is ingeschreven op een andere zodanige school of instelling of op een school als bedoeld in de Wet op het primair
onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan
nog niet genomen, wordt het kind met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de
datum waarop het kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst
op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet
in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt genomen
de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met
ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de
aanmelding niet te behandelen.

9.

Indien de aanmelding voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs of een instelling voor wat betreft het daaraan verzorgde voortgezet speciaal onderwijs, een
leerling betreft die niet is ingeschreven op een andere zodanige school of instelling of op een school als bedoeld in
de Wet op het voortgezet onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek
om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het kind met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken,
doch niet eerder dan de datum waarop de leerling voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden toegelaten
tot de school, tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt
de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd of
een beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt
de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd of de
beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen.

10. Een leerling wordt niet toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs of tot een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs voor wat betreft het daaraan verzorgde speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 of
cluster 4, dan nadat de leerling toelaatbaar is verklaard tot het speciaal onderwijs.
11. De beslissing over toelaatbaarheid, bedoeld in het tiende lid, wordt genomen:
a. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating was ingeschreven op een school als bedoeld in de
Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
behorend tot cluster 3 en 4: door het samenwerkingsverband waartoe die school behoort;
b. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating niet was ingeschreven op een school als bedoeld
in de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 en de leerling was aangemeld bij een school, niet zijnde een instelling,
of een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, die behoort tot een samenwerkingsverband als
bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs:

c.

1° door het samenwerkingsverband in het gebied waarvan de leerling woonachtig is, indien de leerling
woonachtig is in Nederland;
2° door het samenwerkingsverband waartoe de school, niet zijnde een instelling, waarvoor toelating wordt
verzocht behoort, indien de leerling buiten Nederland woonachtig is;
indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating niet was ingeschreven op een school als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 en de leerling was aangemeld bij een school, niet zijnde een
instelling, of een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, die behoort tot een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs: door het landelijk
samenwerkingsverband waartoe de school, niet zijnde een instelling, of de school, bedoeld in de Wet op het
primair onderwijs, waar de leerling was aangemeld behoort.

12. Een leerling wordt niet toegelaten tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs of tot een school voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs voor wat betreft het daaraan verzorgde voortgezet speciaal onderwijs, behorend
tot cluster 3 of cluster 4, dan nadat de leerling toelaatbaar is verklaard tot het voortgezet speciaal onderwijs.
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13. De beslissing over de toelaatbaarheid, bedoeld in het twaalfde lid, wordt genomen
a. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating was ingeschreven op een school als bedoeld in de
Wet op het voortgezet onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4: door het samenwerkingsverband waartoe die school behoort;
b. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating niet was ingeschreven op een school als bedoeld
in de Wet op het voortgezet onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 en de leerling was aangemeld bij een school, niet zijnde een instelling, of
een school, bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, die behoort tot een samenwerkings- verband als
bedoeld in artikel 17a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs:
1° door het samenwerkingsverband in het gebied waarvan de leerling woonachtig is, indien de leerling
woonachtig is in Nederland;
2° door het samenwerkingsverband waartoe de school, niet zijnde een instelling, waarvoor toelating wordt
verzocht behoort, indien de leerling buiten Nederland woonachtig is:
c. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating niet was ingeschreven op een school als bedoeld in
de Wet op het voortgezet onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 en de leerling was aangemeld bij een school, niet zijnde een
instelling, of een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, die behoort tot een landelijk
samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs: door
het landelijk samenwerkingsverband waartoe de school, niet zijnde een instelling, of de school, bedoeld in de
Wet op het voortgezet onderwijs, waar de leerling was aangemeld behoort.
14. De beslissing over de toelaatbaarheid, bedoeld in het tiende en twaalfde lid, is geen besluit als bedoeld in artikel
8:4 onder b van de Algemene wet bestuursrecht. Indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating
was ingeschreven op een school voor voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
behorend tot cluster 3 en 4 op grond van een toelaatbaarheidsverklaring waarvan de periode, bedoeld in het
vijftiende lid, bij de toelating nog niet is verstreken, is geen nieuwe toelaatbaarheidsverklaring vereist.
15. De toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in het tiende onderscheidenlijk twaalfde lid, heeft betrekking op
een periode van één of meer schooljaren. Indien de toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een schooljaar
wordt gegeven, wordt de periode tot de eerste dag van het eerstvolgende schooljaar toegevoegd aan de in de
eerste volzin bedoelde periode. In het laatste schooljaar waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking
heeft, draagt het bevoegd gezag van de school er zorg voor dat terugplaatsing of overplaatsing van de
leerling naar het basisonderwijs of voortgezet onderwijs plaatsvindt, tenzij het bevoegd gezag van oordeel
is dat voortgezet verblijf van de leerling in het speciaal onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs
noodzakelijk is en het samenwerkingsverband, bedoeld in het tiende onderscheidenlijk twaalfde lid, een nieuwe
toelaatbaarheidsverklaring heeft verstrekt.
16. Een leerling die is geplaatst in een inrichting, accommodatie of residentiële instelling en die wordt toegelaten op
basis van de bekostiging, bedoeld in artikel 117, zesde of zevende lid, wordt door die plaatsing en voor
de duur daarvan aangemerkt als een leerling die toelaatbaar is verklaard tot de school voor speciaal
onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of tot de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs,
behorend tot cluster 3 of cluster 4, die aan die inrichting of accommodatie is verbonden dan wel waarmee
die residentiële instelling een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. In de administratie van de school
is over een leerling die wordt toegelaten op basis van bekostiging als bedoeld in artikel 117, zevende lid, een
verklaring aanwezig van de residentiële instelling dat de leerling in die instelling is geplaatst. Indien een leerling
is toegelaten tot een school die is verbonden aan een instelling als bedoeld in artikel 71c, eerste lid, maakt die
school afspraken met het samenwerkingsverband waartoe de leerling behoorde direct voorafgaand aan
de toelating tot de school, over de terugkeer van de leerling.
17. De toelating van een leerling mag niet geweigerd worden op
denominatieve gronden, tenzij de ouders van de leerling
weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van
de school zullen respecteren dan wel onderschrijven.
18. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag
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de betrokken leraar of leraren en de ouders van de leerling. Definitieve verwijdering van een leerling waarop de
Leerplichtwet 1969 van toepassing is, vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen
dat een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs,een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een instelling, een school
voor voortgezet onderwijs dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Leerplichtwet 1969 bereid is
de leerling toe te laten. Indien het betreft een leerling van een instelling behorend tot cluster 1 of 2 kan, in afwijking
van de vorige volzin, tot definitieve verwijdering worden overgegaan indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder
succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen. Indien het betreft een
leerling van een school als bedoeld in artikel 71c, eerste lid, wordt in afwijking van de tweede volzin, tot definitieve
verwijdering overgegaan indien de leerling niet langer is opgenomen in de inrichting of accommodatie, bedoeld in
genoemde bepaling.
19. Indien na de toelating tot de school blijkt dat deze op welke grond dan ook niet in overeenstemming met het tweede
lid heeft plaatsgevonden, wordt de leerling onmiddellijk verwijderd.
20. Indien tegen een besluit van het bevoegd gezag van een openbare school ingevolge het eerste, tweede, vijfde,
zevende, achtste, negende, tiende, twaalfde, zeventiende, achttiende of negentiende lid, bezwaar is gemaakt,
besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 4 weken gerekend
vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.
21. Het bevoegd gezag van een openbare school besluit niet op het bezwaarschrift, dan na overleg met de inspecteur
en desgewenst met andere deskundigen, tenzij het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit ingevolge het tweede
of negentiende lid.
22. Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing op de toelating van een leerling tot een instelling.

Artikel 40a. Schorsing
1.

Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.

2.

De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en
handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt.

3.

Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met
opgave van redenen onverwijld in kennis.

Artikel 41. Commissie van onderzoek
1.

Tot een instelling mogen slechts die kinderen worden toegelaten voor wie vaststaat dat overwegend een
orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is en die gezien hun handicap voor het op die
instelling gegeven onderwijs in aanmerking komen.

2.

Het bevoegd gezag van een instelling of de bevoegde gezagsorganen van twee of meer instellingen stelt
onderscheidenlijk stellen een commissie in die tot taak heeft:
a. te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel
in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs, met dien verstande dat het
oordeel van de commissie betrekking heeft op een door haar te bepalen periode,
b. voor afloop van de periode, bedoeld in onderdeel a, te beoordelen of het kind nog in aanmerking komt voor het
onderwijs op de instelling dan wel de begeleiding en indien het kind daarvoor in aanmerking komt voor welke
periode,te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 41a,
eerste, tweede en vijfde lid, dan wel te adviseren over de inhoud van de begeleiding,
c. als onderdeel van de onder b genoemde taak, aan het eind van elk schooljaar te adviseren omtrent
terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs, een andere vorm van speciaal
onderwijs, het voortgezet onderwijs of een vorm van voortgezet speciaal onderwijs, en
d. het ten minste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief dan wel de begeleiding en hiervan
verslag te doen aan het bevoegd gezag.
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De commissie kan bij het uitoefenen van haar taak gebruik maken van bestaande onderzoeksgegevens, indien
dergelijke gegevens aan haar worden verstrekt. De commissie wordt geleid door een vertegenwoordiger van de
instelling waarvoor toelating wordt verzocht of waarvan begeleiding wordt gevraagd. De commissie bestaat
naast de vertegenwoordiger van de instelling ten minste uit:
1° een academisch gevormd psycholoog of pedagoog die zich heeft gespecialiseerd in de jeugd- en
kinderpsychologische richting, onderscheidenlijk in de orthopedagogische richting,
2° een maatschappelijk deskundige die in het bezit is van het diploma maatschappelijk werker van een sociale
academie of van een door Onze Minister aangewezen diploma en
3° een arts die vertrouwd is met het onderzoek van kinderen voor wie het op de instelling gegeven onderwijs is
bestemd.
3.

In verband met de beoordeling van kinderen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond kan de commissie een
deskundige op het gebied van de taal en cultuur van het land van oorsprong inschakelen.

4.

Geen kind wordt tot een instelling toegelaten of begeleid door een instelling dan na onderzoek door een commissie
als bedoeld in het tweede lid. De inspecteur is bevoegd het onderzoek bij te wonen.

5.

De onderscheiden functionarissen van de commissie brengen hun bevindingen naar aanleiding van hun onderzoek
van het kind door middel van een onderzoeksrapport ter kennis van de commissie.

6.

Van het in het vierde lid bedoelde onderzoek maakt de commissie een gemeenschappelijk rapport waarin naast het
eindoordeel, de onderzoeksrapporten bedoeld in het vijfde lid, en de eventuele overige aan de commissie verstrekte
documenten worden opgenomen, alsmede de bevindingen van de onderscheiden functionarissen naar aanleiding
van het overleg in de commissie tot uitdrukking worden gebracht.

7.

De vertegenwoordiger van de instelling, bedoeld in het tweede lid, bespreekt de conclusies van het rapport met
de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling. De ouders van een
minderjarige of handelingsonbekwame leerling, de leerling die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en de inspecteur
krijgen desgewenst inzage in het rapport.

8.

Het bevoegd gezag ziet erop toe dat het gemeenschappelijk rapport slechts wordt gebruikt ten behoeve van
het verblijf van de betrokken leerling op de instelling dan wel de begeleiding van de betrokken leerling door de
instelling. Van het bepaalde in de vorige volzin kan voor wat betreft het rapport worden afgeweken voor zover door
de ouders,dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling schriftelijk toestemming is
verleend.

9.

Het gemeenschappelijk rapport wordt in de instelling bewaard tot ten minste 3 jaar na het tijdstip waarop de
leerling de instelling heeft verlaten dan wel de begeleiding van de leerling door de instelling is beëindigd.
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het gemeenschappelijk rapport wordt bewaard op een plaats
die uitsluitend toegankelijk is voor het bevoegd gezag en de met het onderzoek belaste functionarissen.

Artikel 41a. Ontwikkelingsperspectief
1.

Voor een leerling voor wie speciaal onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd, stelt het
betreffende bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief vast na advies van de commissie voor de begeleiding
dan wel de commissie van onderzoek en nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de
ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling.

2.

In afwijking van het eerste lid, wordt het deel van het
ontwikkelingsperspectief betreffende de individuele
begeleiding van de leerling vastgesteld na advies van de
commissie voor begeleiding dan wel de commissie van onderzoek
en nadat hierover overeenstemming bereikt is tussen het bevoegd
gezag en de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en
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handelingsbekwaam is, met de leerling.
3.

Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de inschrijving van de
leerling vastgesteld. Indien het betreft een inschrijving op grond van artikel 40, achtste of negende lid, wordt het
ontwikkelingsperspectief uiterlijk binnen zes weken na de definitieve plaatsing van de leerling vastgesteld.

4.

Het ontwikkelingsperspectief wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders, dan wel, indien de leerling
meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, geëvalueerd.

5.

Na advies van de commissie voor de begeleiding dan wel de commissie van onderzoek en nadat op overeenstemming
gericht overleg is gevoerd met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de
leerling, kan het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief bijstellen.

6.

In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag het deel van het ontwikkelings- perspectief betreffende
de individuele begeleiding van de leerling bijstellen na advies van de commissie voor de begeleiding dan wel
de commissie van onderzoek en nadat overeenstemming bereikt is met de ouders, dan wel, indien de leerling
meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling.

7.

Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief
vastgesteld.

Artikel 43 Onderwijskundig rapport en schooladvies
1.

Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel en de
commissie voor de begeleiding, bedoeld in artikel 40b, dan wel de commissie, bedoeld in artikel 41, tweede lid,
ten behoeve van de ontvangende school of school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het
voortgezet onderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs een onderwijskundig rapport op. De commissie kan
daartoe de leerling aan een onderzoek onderwerpen. Onderdeel van het onderwijskundig rapport is het meest
recente ontwikkelingsperspectief. Afschrift van dit rapport wordt verstrekt aan de ouders van een minderjarige of
handelingsonbekwame leerling en aan de leerling die meerderjarig en handelingsbekwaam is. Desgewenst wordt
tevens een afschrift verstrekt aan de leerling die de leeftijd van 16 jaar en nog niet die van 18 jaar heeft bereikt.
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften omtrent dit rapport gegeven. De centrale
eindtoets of andere eindtoets dient als tweede objectieve gegeven om onderadvisering vanuit het primair onderwijs
te voorkomen.

2.

Ten behoeve van iedere leerling in het laatste schooljaar van het speciaal onderwijs stelt het bevoegd gezag voor
1 maart een schooladvies vast omtrent het volgen van aansluitend voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet
onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het
onderwijskundig rapport. Indien de leerling blijkens de uitslag van de centrale eindtoets of andere eindtoets,
bedoeld in artikel 18b, beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het schooladvies berust,
heroverweegt het bevoegd gezag het schooladvies. Indien hierbij wordt afgeweken van de uitslag van de centrale
eindtoets of andere eindtoets, wordt dit gemotiveerd.

3.

De in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal
overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken en
gedurende die termijn niet door of namens een van beide kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in die
maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo
spoedig mogelijk ingediend.

Artikel 44. Nazorg
Het bevoegd gezag van de school waar de leerling voortgezet speciaal onderwijs heeft gevolgd, adviseert tot twee jaar
nadat de leerling die school heeft verlaten, de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is,
de leerling, op hun onderscheidenlijk op diens verzoek over het volgen van aansluitend vervolgonderwijs, het uitoefenen
van een functie op de arbeidsmarkt of het functioneren in een vorm van dagbesteding.
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Artikel 45. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering
1.

Er is tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip een landelijke commissie voor geschillen waarbij elke school,
school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs is
aangesloten.

2.

De commissie neemt kennis van geschillen tussen ouders en bevoegd gezag van een school of instelling die ontstaan
bij de toepassing van:
a. de artikelen 40, vierde, vijfde, zesde en achttiende lid, 41, tweede lid, onderdeel a, en
b. artikel 41a, eerste en vierde lid.

3.

De commissie brengt op verzoek van de ouders binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag, rekening
houdend met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.

4.

Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders bezwaar hebben gemaakt tegen de
beslissing over de toelating of de verwijdering, neemt het bevoegd gezag de beslissing op bezwaar niet dan nadat
de commissie heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort met
ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie tot de dag waarop de commissie het
oordeel heeft uitgebracht.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met betrekking tot de commissie, waaronder in
elk geval het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag en de deskundigheid van de leden van de commissie.

Artikel 46. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs
1.

De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die
onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.

2.

Het bevoegd gezag kan op aanvraag van de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en
handelingsbekwaam is, de leerling, een leerling vrijstellen van bepaalde onderwijsactiviteiten in het speciaal
onderwijs met uitzondering van de centrale eindtoets of de andere eindtoetsen, bedoeld in artikel 18b.
Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag
bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling
is verleend.

Artikel 48a. Informeren ouders bij zeer zwakke school
1.

Indien de inspectie op basis van een onderzoek als bedoeld in artikel 11 of artikel 15 van de Wet op het
onderwijstoezicht, in het inspectierapport, bedoeld in artikel 20 van genoemde wet, tot het oordeel is gekomen dat
sprake is van zeer zwak onderwijs, bedoeld in artikel 19a, informeert het bevoegd gezag de ouders van de leerlingen
van de school hierover door middel van in ieder geval de toezending van de door de inspectie opgestelde samenvatting van het inspectierapport, welke samenvatting gelijktijdig met het inspectierapport ter beschikking
is gesteld van het bevoegd gezag. De toezending, bedoeld in de eerste volzin, geschiedt binnen vier weken
na de vaststelling van het inspectierapport.

2.

Indien het bevoegd gezag niet of niet tijdig voldoet aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, zendt Onze
Minister de samenvatting van het inspectierapport, bedoeld in het eerste lid, in de vijfde week na vaststelling
van het inspectie rapport aan de ouders van de leerlingen.

3.

Indien de inspectie op basis van een onderzoek als bedoeld in artikel 11 of artikel 15 van de Wet op het
onderwijstoezicht in het inspectierapport, bedoeld in artikel 20 van genoemde wet, tot het
oordeel is gekomen dat sprake is van een zeer zwakke school, betrekt het bevoegd
gezag de ouders van de leerlingen van de school en de meerderjarige
leerlingen bij de door het bevoegd gezag voorgenomen
maatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering.
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Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage (artikel 13 lid 1, WPO): jaarlijks
In de WPO is in artikel 13 lid 1 onder e vastgelegd dat de schoolgids informatie bevat over de geldelijke bijdrage (ouderbijdrage) waarbij vermeld moet worden dat deze vrijwillig is. Artikel 40 lid 1 geeft tevens expliciet aan dat toelating tot
de school niet afhankelijk gesteld mag worden van de betaling van deze bijdrage. Dit geldt ook voor eventuele inschrijfgelden. Een school mag geen administratiekosten, inschrijfgelden, betaalde lidmaatschappen of vergelijkbare bijdragen
verplicht stellen. Dit geldt zowel bij eerste inschrijving van leerlingen als in volgende schooljaren. Ook hiervoor geldt dat
de school alleen een vrijwillige bijdrage mag vragen.
Een ouderbijdrage is in alle gevallen vrijwillig en de school moet hierover duidelijk communiceren.
− De toegankelijkheid van het onderwijs mag nooit in het geding zijn.
− Een verzoek tot een bijdrage mag nooit als drempel voor aanmelding worden ervaren.
− Uitsluiting van leerlingen is in geen enkel geval gewenst.
− De mogelijkheid tot het vragen van een ouderbijdrage hoort bij de autonomie van de school en de extra middelen
bieden ruimte voor extra aanbod.

Bron: Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021 (Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Overzicht clusters speciaal onderwijs
Cluster 1
Onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap.

Cluster 2
Onderwijs aan dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden dan wel meervoudig
gehandicapte kinderen met een van deze handicaps.

Cluster 3
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk
lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps.

Cluster 4
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en
kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.
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Lumpsumbedragen schooljaar 2021-2022
Peildatum bedragen: 6 juli 2021
De lumpsum bestaat uit drie componenten, waarvan hieronder de kengetallen en formules zijn weergegeven.
De vergoeding wordt op schoolniveau berekend en vervolgens aan het bestuur beschikbaar gesteld. Tussen de
verschillende componenten bestaan geen schotten (meer). Er is dus sprake van één lumpsumbedrag.

Loonsubsidiebedragen schooljaar 2021-2022
Scholen voor basisonderwijs
Bedragen per leerling

Prijspeil 2021/2022

Onderwijzend personeel
Onderbouw formatie

aantal onderbouw leerlingen x

(€ 2.136,85 + € 57,66 x GGL)

Bovenbouw formatie

aantal bovenbouw leerlingen x

(€ 1.486,82 + € 40,12 x GGL)

Bestrijding onderwijsachterstanden

Per eenheid achterstandscore

€ 597,67

minimum = 0 voet

(€ 77.242,61 + € 2.609,55 x GGL)

aftrek = aantal leerlingen x

(€ 535,11 + € 14,44 x GGL)

Kleine scholentoeslag

Zeer kleine scholen

(€ 116.123, 16 + € 2.609,55 x GGL)

Directie
Aanvullende bekostiging schoolleid-

1 tot en met 97 leerlingen:

€ 19.419, 07

ing

98 leerlingen of meer

€ 35.741,14

toename aantal leerlingen x

€ 3.534,36

Groei (op bestuursniveau)
Groeibekostiging

Scholen voor speciaal basisonderwijs
Bedragen per leerling

Prijspeil 2021/2022

Onderwijzend personeel
Basisformatie

aantal leerlingen x

(€ 1.572,14 + € 50,91 x GGL)

Formatieve Bestrijding

(€ 1.364,31 + € 44,18 x GGL)

onderwijsachterstand
Cumi-formatie

€ 207,14

Schoolleiding
1 tot en met 99

1x verschil GPL-directie en OP

€ 19.804,11

100 leerlingen of meer

2 x verschil GPL directie en OP

€ 36.732,22

Scholen voor (voortgezet) speciaal basisonderwijs
De bedragen per leerling zijn opgenomen in de publicatie van DUO-CFI van 6 juli 2021 onder paragraaf 3

Zodra de nieuwe bedragen bekend zijn, publiceert de AVS deze op haar website:
avs.nl/veelgestelde-vragen/?fwp_faq_dossier=financien

avs.nl/vakbond

pagina 52 van 73

Budget personeels- en arbeidsmarktbeleid
Peildatum bedragen: 6 juli 2021
Met het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid krijgen scholen en bevoegde gezagsorganen ﬁnanciële middelen
om onder andere een eigentijds personeelsbeleid te voeren. Het budget bestaat in hoofdlijnen uit een vast bedrag per
school, een bedrag per leerling x aantal leerlingen en – indien van toepassing – een kleine scholentoeslag. De bepaling van
het aantal leerlingen geschiedt op basis van het aantal leerlingen, dat de school op 1 oktober van het voorgaande jaar
bezocht.
De uitkering van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid hoef je niet aan te vragen, maar wordt automatisch door
Cﬁ toegekend als onderdeel van de lumpsumvergoeding.

Budget personeels- en arbeidsmarktbeleid
School voor

School voor speciaal

School (voortgezet)

basisonderwijs

basisonderwijs

speciaal onderwijs

Vast bedrag

€ 19.895,30

€ 14.783,07

-

Leerlingenaantal

Totaal aantal leerlingen x

Totaal aantal leerlingen x

Totaal aantal leerlingen x

€ 923,78

€ 1.317,50

bedrag, dat per schoolsoort

Scholen < 195 leerlingen

€ 6.428

-

-

Kleine scholen

€ 44.866,34 minus

-

-

-

-

verschilt*

€ 309,46 x totaal aantal
leerlingen
toeslag (<145 leerlingen)**

€ 45.867,48 minus

€ 316,36 x totaal aantal
leer lingen
* De bedragen zijn opgenomen in de publicatie van DUO-CFI van 6 juli 2021 onder paragraaf 3.
** Indien van toepassing

Vergoeding Materiële instandhouding (MI, VELO)
Peildatum bedragen: januari 2021
Als derde onderdeel van de lumpsumvergoeding wordt een vergoeding voor materiële kosten toegekend. Deze
vergoeding is opgebouwd uit een bedrag per school, bedrag per groep en een bedrag per leerling. De groepsvergoeding is
gebaseerd op kosten voor het in stand houden van het gebouw (onderhoud, energie en water, schoonmaak en hefﬁngen).
De leerling- vergoeding is gebaseerd op kosten voor zeggenschap, administratie, bestuur en beheer, afschrijvingen
op meubilair, apparatuur en onderwijsleerpakket en ge- en verbruiksmateriaal (incl. ICT). De vergoeding hoeft niet te
worden aangevraagd maar wordt automatisch door Cﬁ toegekend als onderdeel van de lumpsumvergoeding. In afwijking
van de vorige drie lumpsum- componenten wordt de Materiële Vergoeding toegekend per kalenderjaar direct volgend op
de teldatum van 1 oktober.

Scholen voor Basisonderwijs en voor Speciaal Basisonderwijs

Groepsafhankelijke vergoeding
Aantal groepen

Bedrag

2

€ 26.580

3

€ 34.410

4

€ 44.524

5

€ 53.333

6

€ 59.205
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Voor elke extra groep wordt dit bedrag verhoogd met € 6.851 Bij meer dan dertien groepen wordt het bedrag eenmalig
verhoogd met € 2.610.

NOAT-vergoeding (alleen basisscholen)
Aantal groepen

Bedrag

Bedrag per school

€ 118,85

Bedrag per NOAT-leerling

€ 21,29

Scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Voor scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs verwijzen we naar de website van de AVS of de website van DUO waar
de regeling van 8 oktober 2020 met de bedragen voor 2021 zijn gepubliceerd.

Links
Website AVS
Website DUO
Zodra de nieuwe bedragen bekend zijn, publiceert de AVS deze op www.avs.nl

Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding
starters en schoolleiders (voorheen prestatiebox)
Peildatum bedragen: 6 juli 2021
Met ingang van 1 augustus 2021 is er geen sprake meer van de prestatiebox. Een deel van de gelden is opgenomen als een
structurele vergoeding in de lumpsumbekostiging. Wel is er nog sprake van de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders. Voor het schooljaar 2021–2022 is hiervoor een bedrag van 94,20 euro
per leerling in de lumpsumbekostiging opgenomen.

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs PO
Aanvullende bekostiging per school
Bedrag per leerling
Scholen krijgen aanvullende bekostiging in de vorm van een bedrag per leerling om het schoolprogramma uit te voeren.
In de tabel hieronder vindt u voor het schooljaar 2021-2022 het bedrag per leerling per schooltype en het betaalmoment.
Het schooljaar loopt vanaf augustus 2021 tot en met juli 2022.

Bedrag per leerling naar schooltype
Schooljaar 2021-2022

Per leerling

basisonderwijs

€ 701,16

speciaal basisonderwijs

€ 1.051,74

(voortgezet) speciaal onderwijs

€ 1.402,31
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Waar is het zwangerschaps- en bevallingsverlof geregeld?
In de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO), Bijlage XVI van de CAO PO 2019 / 2020, staat
in artikel 8 het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. In artikel 3.1 van de Wet arbeid en zorg (Wet van november
2001, staatsblad 567) staat hoe dit verlof geregeld is.
Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling, zoals
aangegeven in een aan de werkgever overgelegde schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, tot en met de
dag van de bevalling. Het zwanger- schapsverlof gaat in uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke datum van
bevalling.
Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken vermeerderd met het
aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, dan wel, indien eerder
gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling, minder dan zes weken heeft bedragen.
Als een kind tijdens het bevallingsverlof vanwege zijn medische toestand in een ziekenhuis is opgenomen, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van opname tot en met de laatste
dag van het bevallingsverlof, tot eenmaximum van tien weken. De verlenging van het bevallingsverlof is uitsluitend van
toepassing voor zover de ziekenhuisopname langer duurt dan het aantal dagen waarmee het bevallings- verlof als gevolg
van de werkelijke datum van bevalling wordt verlengd.
De vrouwelijke werknemer kan de werkgever verzoeken het bevallingsverlof op te delen na 6 weken waarop het recht
op dat verlof is ingegaan. De vrouwelijke werknemer kan dit deel van het verlof opnemen gedurende het tijdvak van 30
weken, welk tijdvak aanvangt de dag nadat het bevallingsverlof is opgedeeld. Het verzoek wordt gedaan uiterlijk drie
weken nadat het verlof is ingegaan.
De omvang van het bevallingsverlof dat is opgedeeld en dat later wordt opgenomen is gelijk aan de arbeidsduur per week
ten tijde van het bevallingsverlof dat volgt na de werkelijke datum van de bevalling.
De werkgever stemt uiterlijk twee weken nadat het verzoek om op te delen is gedaan in met het verzoek, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet.

Voorbeelden berekeningen zwangerschaps- en bevallingsverlof
Baby wordt te vroeg geboren:
Vermoedelijke bevallingsdatum: 31 maart 2021.
Zwangerschapsverlof is ingegaan: 4 maart 2021 (4 weken van tevoren). Kind is geboren op: 18 maart 2021.
Werkneemster heeft maar 2 weken en 1 dag zwangerschapsverlof genoten en heeft dus nog recht op 13 weken en 6 dagen
bevallingsverlof. Betrokkene dient 24 juni 2021 weer te beginnen.

Baby wordt later geboren:
Vermoedelijke bevallingsdatum: 26 maart 2021.
Zwangerschapsverlof zou ingaan op 26 februari 2021 (4 weken van tevoren). Werkneemster wordt 12 februari 2021 ziek (6
weken van tevoren).
Het zwangerschapsverlof gaat nu per 12 februari 2021 in. Kind is geboren op 11 april 2021. Werkneemster heeft recht op
10 weken bevallingsverlof. Betrokkene dient 20 juni 2021 weer te beginnen.
Als de werkneemster niet ziek was geworden en op 26 februari 2021 met zwangerschapsverlof was gegaan, heeft zij recht
op verlof tot 4 juli 2021.
Werkneemsters die zwanger zijn van een meerling hebben recht op vier weken extra zwangerschapsverlof. Het meerlingenverlof houdt in dat, wanneer werknemers zwanger zijn van een meerling, het zwangerschapsverlof 10 tot uiterlijk 8
weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ingaat.
De mogelijkheid bestaat om het bevallingsverlof te splitsen. Na zes weken bevallingsverlof is het mogelijk om de
resterende tijd op een ander tijdstip in overleg op te nemen.
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Procedure ziekte en re-integratie
Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter (WVP) bestaat al sinds 1 april 2002. De verlenging van de verplichte loondoorbetaling
stimuleert een zo spoedig mogelijke terugkeer naar werk en versterkt zodoende de wet verbetering Poortwachter. Deze
wet stelt voorwaarden voor een beter en spoediger proces van werkhervatting.
Rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn aanzienlijk aangescherpt. Werkgevers die onvoldoende doen om
een zieke werknemer weer aan het werk te helpen, kunnen door het UWV worden verplicht om het loon maximaal een
jaar langer door te betalen. Zieke werknemers die weigeren mee te werken aan hun re-integratie kunnen worden geconfronteerd met stopzetting van de loondoorbetaling of met ontslag.

Wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte
Sinds 1 januari 2004 is de werkgever verplicht gedurende 104 weken (2 jaar) 170 procent van het laatstverdiende loon
door te betalen. In het tweede jaar mag de werkgever het loon niet meer via de cao aanvullen en mag dus niet meer dan
70 procent van het laatstverdiende loon betalen. De wettelijke verplichting om ten minste het minimumloon te betalen
wordt niet verlengd na het eerste ziektejaar. Indien een medewerker in het tweede ziektejaar onder het minimumloon
terechtkomt, dan kan deze hiervoor bij het UWV een toelage vragen.

De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
De WIA, vanaf 1 januari 2006 van kracht (formeel op 29-12-2005), omvat twee onderdelen:
• de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); en
• de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).
Bij de WIA gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen – ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere
woorden: de focus ligt op de mogelijkheden en niet op de beperkingen.

De ziekmelding
In het eerste ziektejaar van een werknemer worden de volgende stappen gezet. Allereerst is er de ziekmelding.
De werkgever geeft de ziekmelding door aan de Arbodienst. Na 6 weken maakt de Arbodienst een probleemanalyse en
stelt een re-integratieadvies op. In week 42 meld je die werknemers ziek bij UWV die ziek zijn geworden na 1 augustus
2008. Dit geldt ook indien je eigen risicodrager WAO/WGA bent. Na twee weken ontvang je van het UWV een brief ter
bevestiging. Werknemers die een ziektewetuitkering krijgen, meld je ziek bij UWV op de vierde ziektedag.

Het plan van aanpak
Tweede stap is dat de werkgever en de werknemer op basis van het advies van de Arbodienst een plan van aanpak
opstellen. Hierin staat het einddoel, bijvoorbeeld werkhervatting, en de manier waarop dit bereikt kan worden. Als de
verwachting is dat de werknemer het werk op korte termijn kan hervatten of helemaal niet zal kunnen hervatten, hoeft er
geen plan van aanpak te worden opgesteld.
De werkgever en werknemer voeren samen het plan van aanpak uit en evalueren de voortgang geregeld (minimaal elke
6 weken). Ook in deze fase blijft de Arbodienst betrokken: de arbodienst adviseert de werkgever bij de uitvoering
van het plan van aanpak en ziet de zieke werknemer ook regelmatig. Aan het einde van het eerste ziektejaar
evalueren de werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen van dat eerste ziektejaar. (N.B. Dit geldt
voor werknemers die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden!).

Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO)
In de ZAPO vindt nadere uitwerking plaats van de bovenomschreven regelgeving. In de ZAPO is een nadere
uitwerking gegeven aan de re-integratie, de rechten en plichten van een werknemer, het laten plaatsvinden van
een second opinion en de uitvoering van de WIA-claimbeoordeling. Vanuit het Participatiefonds kan gebruik
gemaakt worden van een instrument om de eerstejaars- evaluatie uitgebreider handen en voeten te
geven.
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Ziekte en re-integratie

WAO vergeleken met WIA
WAO

WIA

Na 1 jaar ziekte

Na 2 jaar ziekte

Kent arbeidsongeschiktheidsklassen. Het begrip

Maakt onderscheid tussen:

duurzaam kende men niet onder de WAO

1. gedeeltelijk arbeidsgeschikt
2. volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Men kon naast WAO- ook WW-uitkering ontvan-

Eén loongerelateerde WGA-uitkering tezamen

gen evenveel als WAO en WW
Er was geen mogelijkheid tot werken

Biedt stimulans zoveel mogelijk te werken als
ziekte of beperking toelaat.

Weinig re-integratievoorzieningen

Er zijn verschillende re-integratievoorzieningen

Geen ﬁnanciële prikkel

Kent een ﬁnanciële prikkel, werken loont!

Bij de hoogte van de uitkering werd er uitgegaan

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

van 2 componenten: dagloon en vervolgdagloon

krijgen een IVA-uitkering = 75% van dagloon

(een ingewikkelde berekening)
Ging in bij 15% arbeidsongeschikt

Gaat in bij 35% arbeidsongeschikt

Het re-integratieverslag
Als de werknemer na 91 weken van ziekte nog niet gere-integreerd is, dan dient hij bij UWV een re-integratieverslag
in. Hierin zitten alle afspraken die in de loop van de maanden zijn gemaakt en vastgelegd. Het vastleggen van deze
afspraken is een taak van de werkgever, maar ook de Arbodienst (medische gegevens) en de werknemer zelf (zijn
visie op de re-integratieactiviteiten)leveren bijdragen aan het re-integratieverslag. De werknemer verzorgt zelf de
WIA-aanvraag en voegt hierbij het re-integratieverslag. De vorm waarin de Arbodienst de medische gegevens aanlevert
aan UWV, maakt deze direct bruikbaar voor het invullen van de FML, de Functionele Mogelijkhedenlijst.

Toetsing en sancties
Het UWV toetst het re-integratieverslag. Dit verslag moet door de werkgever of diens Arbodienst uiterlijk in de 91e week
zijn opgesteld. Het re-integratieverslag is een samenvatting uit het re-integratiedossier. Het re-integratiedossier moet in
de loop van de tijd gevuld zijn met alle relevante informatie rondom het verzuim en de ingezette re-integratieactiviteiten.
Het re-integratieverslag bevat een werkgeversdeel (met loongegevens en dienstverbandgegevens), een arbodeel
(diagnose, prognose, beperkingen, mogelijkheden voor passend werk) en een werknemersdeel met de eigen visie van de
werknemer op zijn re-integratiemogelijkheden en op de re-integratieactiviteiten van hemzelf en van zijn werkgever.
UWV toetst ook of de werkgever voldoende inspanningen heeft gepleegd. Als UWV oordeelt dat dit niet het geval is,
dan kan de WIA-aanvraag een jaar worden opgeschort en moet de werkgever over deze periode het loon aan de zieke
werknemer doorbetalen. Als anderzijds blijkt dat de werknemer onvoldoende zijn best heeft gedaan, dan kan UWV deze
werknemer sancties opleggen.
De werkgever hoeft het loon dan bijvoorbeeld niet meer door te betalen of de WIA-uitkering kan blijvend of tijdelijk,
geheel of gedeeltelijk geweigerd worden. In het uiterste geval wordt het mogelijk dat de werkgever de zieke werknemer
ontslaat. Als zowel de werkgever als werknemer niet aan re-integratie hebben gedaan, kan UWV besluiten de
WIA-beoordeling uit te stellen. De WIA- beoordeling kan ook uitgesteld worden indien werkgever en werknemer hier
samen om verzoeken als bijvoorbeeld verwacht wordt dat de werknemer op korte termijn weer aan de slag kan.
Maar niet alleen de werkgever en werknemer hebben plichten. Van de Arbodienst mag verwacht worden dat hij
de werkgever zo goed mogelijk bijstaat, informeert en adviseert. De werkgever dient hierover goede afspraken te
maken met zijn Arbodienst. De werkgever kan echter ook in zee gaan met andere professionals zoals verzekeraars en
re-integratiebedrijven.
Op het moment dat UWV oordeelt dat werknemer en werkgever voldoende inspanning hebben geleverd, ondergaat de
werknemer een medische keuring en een arbeidskundige beoordeling en bepaalt het UWV op basis daarvan het loonverlies van de werknemer.
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De WIA maakt verschil tussen drie groepen
werknemers met een loonverlies van minder dan 35%;

Niet arbeidsongeschikt

werknemers met een loonverlies van tenminste 35%
maar minder dan 80%
of werknemers met een loonverlies van meer dan 80%

Werkhervatting Gedeeltelijk

die niet duurzaam bestaat; Arbeidsgeschikten
werknemers met een loonverlies van tenminste 80% die
duurzaam bestaat (danwel een situatie waarbij op lange
termijn een geringe kans op herstel bestaat.)

Inkomensvoorziening
Volledig Arbeidsongeschikt

Deskundigenoordeel
De wet voorziet in het aanvragen van een second opinion. De werkgever, de werknemer of beiden kunnen hiertoe een
verzoek indienen bij UWV. Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd:
• als er een conflict is over het bestaan van de arbeidsongeschiktheid;
• als het onduidelijk is of er al dan niet passend werk binnen het bedrijf van de werkgever is;
• als de werknemer vindt dat zijn werkgever zich te weinig inspant voor zijn re-integratie;
• als de werkgever vindt dat zijn werknemer zich te weinig inspant voor re-integratie.
Wie tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt wordt en niet minstens 50 procent verdient van wat hij volgens
UWV zou kunnen verdienen, gaat er na verloop van tijd enorm in inkomen op achteruit. Daarom is door de Minister van
OCW en de vakbonden de ‘sluitende aanpak’ ontwikkeld. De ‘gewezen’ werknemer heeft recht op pre-advies en een
intensief re-integratie- traject en/of loonkostensubsidie, indien hij voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in
de regeling ‘sociale zekerheid sluitende aanpak PO’. Deze regeling is te vinden op de website van het Participatiefonds
(www.participatiefonds.nl).
De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid vanaf 35
procent, de restverdiencapaciteit evenals het percentage van benutting van deze restverdiencapaciteit.
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Chronologisch overzicht
Werknemer

Werkgever

Ziekmelding

Periode

Arbodienst

UWV

Dag 1

bij werkgever
Ziekmelding bij
Arbodienst

Week 1
Week 6

Probleemanalyse en
re-integratie-advies

Week 8

Plan van aanpak

Minimaal elke 6 weken hebben betrokkenen contact en
registreren afspraken en voortgang plan van aanpak
Ziekmelding bij
UWV

Week 42

Evalueren re-integratie-inspanningen

Week 46

1e ziektejaar

(vanaf)

Opstellen re-integratieverslag

Week 87

Versturen WIA
aanvraag- formulieren

Verzenden
WIA-aanvraag en

Week 91

Beoordelen

re-integratie-

(vanaf)

re-integratie-verslag

verslag UWV
Week 92

Beoordeling loonverlies in
kader WIA

<35% arbeidsongeschikt:
voortzetting van het dienstverband.
>35% arbeidsongeschikt:
dezelfde of gelijkwaardige aanstelling of

Week 105

benoeming in een omvang die overeenkomt
met restverdiencapaciteit.
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Vanaf >35% loonverlies
uitkering WGA of IVA

Pensioen
Overzicht AOW-gerechtigde leeftijd
Overzicht AOW-gerechtigde leeftijd
Je bent geboren:

Je krijgt AOW in:

Jouw AOW-leeftijd AOW:

na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954

2020

66 + 4 maanden

na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955

2021

66 + 4 maanden

Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956

2022

66 + 7 maanden

Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957

2023

66 + 10 maanden

Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958

2024

67

Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1958

2025

67

Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960

2026

67

5 jaar van te voren wordt aangegeven wanneer je AOW krijgt.
Meer informatie: AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl.
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Belangrijke bewaartermijnen
Personeel

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die
datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen
aan privacy. Het betreft:
1.

Doelbepaling en doelbinding;

2.

Grondslag;

3.

Dataminimalisatie;

4.

Transparantie (recht betrokkene);

5.

Data-integriteit.

Uitgangspunt is dat de persoonsgegevens twee jaar na uitdiensttreding worden vernietigd, tenzij wetgeving andere
termijnen aanwijst. Zo bepaalt onder andere de belastingwetgeving dat de loongegevens van de werknemer zeven jaar
bewaard moeten blijven.
Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp, zie: avs.nl/vgv/avg/
Meer hierover staat beschreven in de AVS-publicatie ‘Het personeelsdossier. Een goed begin is het halve werk’. Kijk voor
meer informatie op: avs.nl/netwerk/publicaties/het-personeelsdossier-een-goed-begin-is-het-halve-werk/

Leerlingdossier
Het leerlingdossier bestaat uit twee componenten, de leerlingadministratie en het leerling- dossier. Hierin wordt
de informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. Meer informatie
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers

Leerlingadministratie
Met de leerlingadministratie voldoe je aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 van het Besluit bekostiging WPO/artikel
8 lid 1 van het Besluit bekostiging WEC tot het voeren van een overzichtelijke administratie van de inschrijving, de
uitschrijving en het verzuim van de leerling. De administratie bevat persoonsgegevens, die vallen onder de Algemene
Verordening Persoonsgegevens (AVG).
Gegevens uit de leerlingadministratie mogen slechts met toestemming van de ouder(s) verstrekt worden aan derden.
De bewaartermijn van deze gegevens is vastgelegd in het Besluit bekostiging WPO en Besluit bekostiging WEC en is
vastgesteld op vijf jaar nadat de desbetreffende leerling van de school is uitgeschreven. De gegevens die noodzakelijk
zijn voor de berekening van de bekostiging voor personeelskosten, worden binnen acht weken na het verstrijken van de
hierboven genoemde termijn vernietigd.

Leerlinggegevens
De basisschool houdt van elke leerling een leerlingdossier bij. Het leerlingdossier kan de volgende gegevens over een
leerling bevatten:
− gegevens over in- en uitschrijving;
− gegevens over afwezigheid;
− adresgegevens;
− gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt;
− het onderwijskundig rapport;
− gegevens over de gezondheid van de leerling die nodig zijn voor speciale begeleiding of speciale voorzieningen;
− gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling;
− verslagen van gesprekken met de ouders;
− de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek.
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Het bewaren van leerlinggegevens
Over het algemeen geldt dat het leerlingdossier twee jaar bewaard mag worden nadat de leerling van school is gegaan.
Maar voor sommige gegevens geldt een langere bewaartermijn.

Langer bewaren
In sommige situaties staat er een langere bewaartermijn in andere wet- en regelgeving. Je moet je dan aan deze bewaartermijn houden. Bijvoorbeeld:
− in het basis- en voortgezet onderwijs geldt dat je gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving vijf
jaar moet bewaren nadat de leerling is uitgeschreven.
− gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet je als school drie jaar
na het vertrek van de leerling bewaren.
− in het Examenbesluit staat onder meer dat je het centraal examen, inclusief de cijferlijsten, minstens zes maanden
moet bewaren.

Adresgegevens voor reünies
Adresgegevens van oud-leerlingen mogen bewaard worden voor het organiseren van reünies. Hiervoor dient wel eerst
toestemming gevraagd te worden aan de oud-leerlingen. Deze gegevens mogen alleen voor dat doel gebruikt worden.

Inzage en correctie leerlinggegevens
De ouder heeft het recht om de gegevens van zijn/haar kind in te zien (inzagerecht). Hij maakt hiervoor een afspraak met
de school. Terwijl de ouder de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. De ouder heeft ook correctierecht.
De ouder kan de school verzoeken verkeerde gegevens in het leerlingdossier van hun kind te verbeteren of te verwijderen.
Wanneer de ouder geen ouderlijk gezag meer heeft, bijvoorbeeld na een echtscheiding, dan moet de school hem ook
inzage geven in de leerlinggegevens over zijn kind. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek. De ouder moet dan zelf de
directeur van de school om deze informatie vragen.

Inzage leerlinggegevens door derden
Soms is de school verplicht om gegevens aan bepaalde professionals te geven, bijvoorbeeld bij:
− de overgang naar een andere school, zoals het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo);
− inzage door de Inspectie van het Onderwijs;
− vermoedens van kindermishandeling;
− noodsituaties.
In andere gevallen moet de ouder eerst toestemming geven voordat derden de gegevens van hun kind mogen inzien.
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Onderhoud huisvesting en huisvestingsaanvragen
Gemeentelijke verordening
Aanvragen voor huisvesting moeten bij de gemeente waarin de school staat worden ingediend. Het kan hierbij gaan om
uitbreiding, nieuwbouw, constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden. Bij elke aanvraag dient het
schoolbestuur zich te baseren op de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting. Zorg dat je deze bij de hand heeft!
De meeste gemeentelijke verordeningen zijn gebaseerd op de Modelverordening Onderwijshuisvesting van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG). De onderstaande informatie is dan ook gestoeld op deze modelverordening.
Vanaf 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud overgedragen aan de schoolbesturen. Hiervoor
kunnen geen aanvragen meer bij de gemeente worden ingediend.

Procedure
Aanvragen die door de gemeente gehonoreerd worden, komen op het ‘programma’ te staan van het volgende kalenderjaar. De overige aanvragen komen op het ‘overzicht’ terecht. Over het geheel moet op overeenstemming gericht
overleg met de schoolbesturen worden gevoerd in het zogeheten op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Ook ten
aanzien van dit overleg heeft de gemeente een verordening die je kunt opvragen.
1 februari
15 februari
15 maart
15 september
1 januari		

Voor deze datum een aanvraag indienen bij de gemeente
Het bestuur ontvangt een melding van de gemeente als de aanvraag onvolledig is
Voor deze datum moet het schoolbestuur de ontbrekende gegevens aanvullen
Uiterste datum overleg gemeente en schoolbesturen over het conceptprogramma voor het nieuwe jaar
Voor deze datum stelt gemeenteraad het budget, het programma en het overzicht vast.

Beoordelingscriteria
Om in het huisvestingsprogramma van de gemeente te worden opgenomen gelden er beoor- delingscriteria. Deze zijn
opgenomen in bijlage 1 van de modelverordening huisvesting van de VNG. De gemeentelijke verordeningen wijken daar
in de regel niet van af. Vaak kennen zij echter wel een eigen bijlage, waarin de hoogtes van de vergoedingen omschreven
staan. Om te bepalen of de aangevraagde voorziening noodzakelijk is kijkt men naar:
a. de capaciteit van het gebouw of de gebouwen die door de school worden gebruikt;
b. de leerlingenaantallen en prognoses;
c. de mogelijkheid op een eenvoudiger wijze in de behoefte van de aanvrager te voorzien dan door deze
oorspronkelijk is verzocht.
Vervolgens wordt aan de hand van de urgentiecriteria en het beschikbare budget vastgesteld of de gemeente een voorziening daadwerkelijk gaat bekostigen. Bij het bepalen welke aanvraag er binnen het budget het meest urgent is wordt
gekeken naar:
1. gebrek aan capaciteit;
2. voldoen aan wettelijke verplichtingen;
3. onderwijskundige inzichten.
Als jouw aanvraag spoedeisend is geldt een andere procedure en mag het bestuur van de school ook ná 15 februari nog
een aanvraag doen. Een aanvraag is echter in het algemeen alleen spoedeisend als het onderwijs zonder de voorziening
niet redelijkerwijs doorgang zou kunnen vinden. Bestuur- en managementorganisaties kunnen ondersteuning bieden.

Planning van onderhoud en huisvesting
Om goed in te kunnen spelen op de procedure die in jouw gemeente gevolgd dient te worden, moet je beschikken over een
meerjaren onderhoudsplanning (MOP) waarin staat wanneer welke onderdelen van het gebouw aan vervanging toe zijn
en de bijbehorende kosten. In de MOP kan je ook terugvinden welke onderdelen van het onderhoud ten koste komen van
het schoolbe stuur en voor welke onderdelen een aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente.
Meer informatie: AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl
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Vervangingsfonds en Participatiefonds
Voor het onderwijs!
Als de vervangings- en werkloosheidskosten in de sector laag zijn, kunnen schoolbesturen hun budget aanwenden waar
dat voor bedoeld is: het onderwijs. Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn om die reden in de jaren ’90 opgericht.
Enerzijds voor de administratieve afhandeling voor het vergoeden van de kosten, anderzijds om schoolbesturen te helpen
hun organisatie gezond te krijgen en te houden. En dat is nog steeds zo.
De fondsen zijn er voor álle scholen in het primair onderwijs. Omdat VfPf als zelfstandig bestuursorgaan ook een overheidsorganisatie is, biedt zij haar dienstverlening zonder winstoogmerk aan.
Bij het Vervangingsfonds kunnen schoolbesturen ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de vervangingskosten
te worden. Deze mogelijkheid is er bij het Participatiefonds niet, daar is het hele onderwijsveld aangesloten.
Eigenrisicodrager of niet, de expertise, praktische begeleiding en instrumenten zijn continu beschikbaar voor alle scholen,
zonder extra kosten.

Het Vervangingsfonds (Vf)
Het Vervangingsfonds helpt schoolbesturen in het primair onderwijs om hun schoolorganisatie gezond te maken en te
houden. Leerkrachten staan met plezier voor de klas. En valt een medewerker onverhoopt toch uit, dan betaalt het fonds
de kosten voor vervanging als het schoolbestuur bij het Vervangingsfonds is aangesloten.

Het Participatiefonds (Pf)
Het Participatiefonds wil zoveel mogelijk onderwijspersoneel voor het primair onderwijs behouden. Het fonds doet dit
onder andere door het bieden van intensieve re-integratietrajecten en te bemiddelen bij vacatures. Daarnaast vangt
het Participatiefonds het financiële risico op als een schoolbestuur onverhoopt toch afscheid moet nemen van een
medewerker.

Méér dan administratie vergoedingsverzoeken
De fondsen buigen zich over de vergoedingsverzoeken van schoolbesturen voor de vervangings- of werkloosheidskosten.
Zij verwerken de declaraties en staan met hun helpdesk klaar om besturen verder te helpen.
Daarnaast staan er regioteams klaar om besturen met raad en daad te ondersteunen en te begeleiden bij het voorkomen
van verzuim en verhogen van het werkplezier. Daarnaast kunnen zij bemiddelen bij de invulling van vacatures. De casemanagers van de regioteams hebben intensief contact met uitkeringsgerechtigd onderwijspersoneel dat zij helpen om weer
aan de slag te gaan.
De directeur heeft in zijn rol als schoolleider in samenspraak met het bestuur op diverse manieren te maken met VfPf.
Het is dan ook aan te raden uitgebreid kennis te nemen van deze informatie.
Meer informatie: vfpf.nl
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Wet Medezeggenschap op scholen (WMS):
de belangrijkste artikelen
Sinds 1 januari 2007 is de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) ingevoerd. De belangrijkste uitgangspunten van de
WMS zijn:
• Medezeggenschap is een zaak van personeel, ouders en leerlingen gezamenlijk;
• Naast een pakket van gezamenlijke medezeggenschapsbevoegdheden is voor geledingen (personeel, ouders (en
leerlingen) een reeks van zelfstandige instemmingbevoegdheden ingevoerd, zoals bij arbeidsvoorwaarden, de hoogte
van de ouderbijdrage en het leerlingen- statuut;
• Indien tweederde van de leden van de medezeggenschapsraad (MR) dat wenst, worden de besprekingen over
schoolaangelegenheden gevoerd door middel van overleg met elke geleding afzonderlijk;
• De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bovenschools niveau is niet afhankelijk van de MR op
schoolniveau voor de overdracht van onderwerpen;
• Een lid van de GMR hoeft niet gelijktijdig lid te zijn van de MR. Wel moeten GMR-leden een band met de school hebben
(als ouder, leerling of personeelslid, waaronder directeur);
• Het is mogelijk om medezeggenschap op een voor de organisatie passende manier in te vullen.
Per 1 januari 2017 is de WMS in verband met de in werkingtreding van de Wet versterking bestuurskracht op een aantal
punten gewijzigd.
De complete wettekst kun je terugvinden op http://www.infowms.nl/toolkit-en-publicaties/ instemming-of-advies.
Hieronder tref je een overzicht aan en kun je in één oogopslag zien of advies of instemming vereist is (overzicht geldend
vanaf januari 2021).
Meer informatie is te vinden in de AVS-publicatie ‘Goed onderwijs goede MR’.
Zie hiervoor avs.nl/netwerk/publicaties/goed-onderwijs-goede-mr/
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Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en
ondersteuningsplanraad onder de WMS
I

=

instemming

A

=

advies

P

=

personeelsgeleding

O/L

=

ouder- en leerlinggeleding

O

=

oudergeleding

L

=

leerlinggeleding

Artikel 8a. Sollicitatiecommissie bestuurder
Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in elk geval deel uitmaken:
a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, en
b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen.

Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
MR
1. Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor
elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende
aangelegen- heden:
a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

I

b. vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenrege-

I

ling
c. vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement;

I

d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende

I

werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs;
e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijns-

I

beleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;
f. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13,

I

onderdeel c, en artikel 14, tweede lid, onderdeel c, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen
binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen
worden geconfronteerd;
g. de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;

I

h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met

I

een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen
de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b
van de Wet op de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs;
i. de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich

I

op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op
grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs;
j. vaststelling of wijziging van de data, bedoeld in artikel 17 van het Inrichtingsbesluit WV.O.
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I

P

O/L

O

L

Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
MR
1. De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen
over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende
aangelegenheden:
a. vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs;

A

b. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school,

A

waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten
behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met
uitzondering van de middelen, bedoeld in artikel 13, eerste lid onderdeel c, en artikel 14, tweede
lid, onderdeel c;
c. beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a,

A

eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de
school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of
wijziging van het beleid ter zake;
d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere

A

instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
e. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan

A

wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;

A

g. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor

A

zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging
daarvan;
h. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

A

h1.aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur;

A

i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede

A

vaststelling of wijziging van het managementstatuut;
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van

A

leerlingen;
k. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders

A

in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;
l. regeling van de vakantie;

A

m. het oprichten van een centrale dienst;

A

n. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;

A

o. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school;

A

p. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid van

A

de Wet op het primair onderwijs, wordt georganiseerd;
q. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend

A

orgaan alsmede van de leden van het bestuur; en
r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op
het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het
voortgezet onderwijs.
2. Het eerste lid, onderdeel q, is niet van toepassing op de medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband.
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A

P

O/L

O

L

Artikel 11a. Adviesbevoegdheid ondersteuningsplanraad
MR

P

O/L

O

L

P

O/L

O

L

De ondersteuningsplanraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over
elk door het samenwerkingsverband te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende
aangelegenheden:
a. de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend

A

orgaan, alsmede van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband; en
b. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband.

A

Artikel 12. Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad
MR
1. Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen
besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking tot een aangelegen-

I

heid als bedoeld in artikel 10, onderdeel i, of artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m;
b. vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;

I

c. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het personeel;

I

d. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en

I

de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een
gehele categorie van personeelsleden;
e. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;

I

f. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel;

I

g. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen

I

en gratificaties aan het personeel;
h. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het

I

personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;
i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning

I

en functiedifferentiatie;
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging;

I

k. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het

I

ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;
l. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;

I

m.vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoons-

I

gegevens van het personeel;
n. vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn

I

voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel;
o. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het

I

gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen verband
houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
p. vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst

I

hebben gesloten, zijn overeengekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg tussen
bevoegd gezag en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht;
q. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, derde lid;
Artikel 12 wordt vervolgd op de volgende bladzijde
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I

Artikel 12 vervolgd

Artikel 12. Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad
MR
r. vaststelling of wijziging van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dagen, bedoeld in

P

O/L

O

L

I

artikel 10, onderdeel j.
I

2. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs dat tevens bevoegd gezag is van
een of meer basisscholen behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel van eerstgenoemde school is gekozen voor elk door hem te
nemen besluit met betrekking tot de inzet van de bekostiging die op grond van artikel 120, vierde
lid, van de Wet op het primair onderwijs aan eerstgenoemde school is toegekend.

Artikel 13. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een school
als bedoeld in de WPO en de WEC, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
MR

P

O/L

1. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op
de expertisecentra, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, behoeft de
voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders
of de leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot
de volgende aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot een

I

aangelegenheid als bedoeld in artikel 10, onderdeel i, of artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e, en
m;
b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel

I

daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
c. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van

I

de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke
verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de
ouders is aangegaan;
d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de

I

leerlingen;
e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuut;

I

f. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang;

I

g. vaststelling van de schoolgids;

I

h. vaststelling van de onderwijstijd voor zover het geen voorgezet speciaal onderwijs als bedoeld in

I

de Wet op de expertisecentra betreft;
i. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van

I

persoonsgegevens van ouders en leerlingen;
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school

I

geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;
k. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen
bevoegd gezag en ouders.
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O

L

Artikel 13. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een school
als bedoeld in de WPO en de WEC, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
MR

P

O/L

O

L

I

2. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, met uitzondering
van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, behoeft, ten aanzien van voortgezet speciaal
onderwijs als bedoeld in de Wet op expertisecentra, voorafgaand aan instemming met betrekking
tot de vaststelling van de gehele schoolgids als bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, afzonderlijk
instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en de leerlingen
is gekozen voor het in die schoolgids opgenomen onderdeel met betrekking tot de jaarlijkse
vaststelling van het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als onderwijstijd als bedoeld in
artikel 6g, eerste tot en met vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel artikel 25,
eerste lid van de Wet op de Expertisecentra wordt geprogrammeerd alsmede voor het onderdeel
met betrekking tot het beleid ten aanzien van lesuitval als bedoeld in artikel 22, eerste lid,
onderdeel c, onder 2°, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 14. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een school
als bedoeld in de WVO of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC
MR

P

O/L

O

1. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en van een
school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra behoeft de
voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders
en de leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot
de volgende aangelegenheden:
a. de vaststelling van de schoolgids;

I

b. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de

I

school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag;
2. Het bevoegd gezag behoeft tevens de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen
besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor de ouders van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid

I

als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder c, d, e en m;
b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel

I

daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
c. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van

I

de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke
verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de
ouders is aangegaan;
d. de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het beheersbaar houden van de

I

middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd voor schoolkosten, met uitzondering
van lesmateriaal, als bedoeld in artikel 6e, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, die
door het bevoegd gezag noodzakelijk worden bevonden;
e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut;

I

f. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van

I

persoonsgegevens van ouders;
g. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen
bevoegd gezag en ouders;

Artikel 14 wordt vervolgd op de volgende bladzijde
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Artikel 14 vervolgd

Artikel 14. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een school
als bedoeld in de WVO of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC
MR

P

O/L

O

L

3. Het bevoegd gezag behoeft tevens de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen
besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor de leerlingen van een besluit met betrekking tot een aangelegen-

I

heid als bedoeld in artikel 11 onder c, d, e en m;
I

b. vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g van de Wet op het
voortgezet onderwijs dan wel een mogelijk leerlingenstatuut anders dan bedoeld in artikel 24g van
de Wet op het voortgezet onderwijs;
c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de

I

leerlingen;
d. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van

I

persoonsgegevens van leerlingen;
e. vaststelling of wijziging van het leerlingenparticipatiebeleid, bedoeld in artikel 24 a, eerste lid,

I

onderdeel ia, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
4. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het voorgezet onderwijs en van een
school voor voorgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra behoeft
voorafgaand aan instemming met betrekking tot de vaststelling van de gehele schoolgids als
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, afzonderlijk instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en de leerlingen is gekozen voor het in die schoolgids
opgenomen onderdeel met betrekking tot de jaarlijkse vaststelling van het totaal aantal uren en
soort activiteiten dat als onderwijstijd als bedoeld in artikel 6g, eerste tot en met vijfde lid, van de
Wet op het voortgezet onderwijs dan wel artikel 25, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra
wordt geprogrammeerd alsmede voor het onderdeel met betrekking tot het beleid ten aanzien van
lesuitval als bedoeld in artikel 24a, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wet op het voortgezet
onderwijs onderscheidenlijk artikel 22, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wet op de
expertisecentra.

Artikel 14a. Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad
OPR
Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplan-

MR

P

O/L

O

L

I

raad voor elk door het samenwerkingsverband te nemen besluit met betrekking tot vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair
onderwijs, respectievelijk artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 15. Tenuitvoerlegging bepaalde besluiten
1. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m, wordt niet ten uitvoer
gelegd voordat een definitief besluit is genomen over de regeling van de gevolgen van dat besluit voor het personeel, dan wel voor de
ouders of leerlingen, tenzij dringende redenen in het belang van de school een eerdere tenuitvoerlegging noodzakelijk maken.
2. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, wordt niet genomen dan na
afweging van in elk geval de onderwijskundige, de personele en de materiële belangen van de school, welke afweging schriftelijk in de
motivering van het besluit tot uitdrukking wordt gebracht.
3. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 10, onderdeel h, 11, eerste lid, onderdeel c, voor zover
het de beëindiging van de school betreft, en onderdeel p, en 13, eerste lid, onderdelen b en h, wordt niet genomen dan na raadpleging
van de ouders.
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Artikel 16. Bevoegdheden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
GMR
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P

1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt, indien het aangelegenheden
betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van
de scholen, in de plaats van de medezeggenschapsraad van die scholen. De eerste volzin is
van overeenkomstige toepassing op de onderscheiden geledingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad indien het bevoegdheden van een geleding van de medezeggenschapsraad betreft.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld
om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking
tot:
a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de

A

desbetreffende scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die aan
het bevoegd gezag ten behoeve van elk van de scholen uit de openbare kas zijn toegerekend
of van anderen zijn ontvangen;
b. de criteria die worden toegepast bij de verdeling van deze middelen over voorzieningen op

A

bovenschools niveau en op schoolniveau;
c. de aanstelling of het van ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten

A

behoeve van meer dan een school.
3. Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen voor elk door
het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot vaststelling of wijziging van de
samenstelling van de formatie van personeel dat is benoemd of te werk gesteld zonder
benoeming dat werkzaamheden verricht ten behoeve van meer dan een school.
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Handige adressen
Overheid (gerelateerd)

Register

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag
tel. 070-4123456 / 1400
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Schoolleidersregister PO
Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ Utrecht
Postbus 470, 3500 AL Utrecht
tel. 030-2347360
e-mail: info@schoolleidersregisterpo.nl
www.schoolleidersregisterpo.nl

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
tel. 088-669 60 00 (algemeen)
tel. 088-6696060 (Loket Onderwijsinspectie)
www.onderwijsinspectie.nl

Arbeidsmarkt
ArbeidsmarktPlatform PO
Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag Postbus 556, 2501
CN Den Haag
tel. 070-3765770
e-mail: info@arbeidsmarktplatformpo.nl
www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Onderwijsraad
Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag
tel. 070-3100000
e-mail: secretariaat@onderwijsraad.nl
www.onderwijsraad.nl

Fondsen
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Informatiecentrum
Onderwijs (ICO)
werkdagen van 9-13 uur:
tel. 070-757 51 11 (primair onderwijs),
tel. 070-757 51 22 (voortgezet onderwijs)
e-mail: ico@duo.nl
Examenloket (vo): 070-757 51 77
www.duo.nl

Helpdesk Vervangingsfonds
Uitvoeringsorganisatie VfPf
Postbus 514
8000AM Zwolle, tel.088-6055155
e-mail: helpdesk@vfpf.nl
www.vfpf.nl

Centrale
Ambtenarencentrum (AC)
Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag
Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
tel. 070–3155137
e-mail: secretariaat@ambtenarencentrum.nl
www.ambtenarencentrum.nl
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