
Document 67 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10.2.e 
10.2.e 

FW: Heliomare 
vrijdag 31 mei 2019 9:29:25 

Dag 1 0 	e 

Hier nog een mail voor het WOB verzoek. 

Groeten van 10.2.e 

---Oors 	bexicht-- 
Van: 10 e 
Verzonden: zondag 8 april 2018 21:59 
Aan: Broeren, Christa 
Onderwerp: RE: Heliomare 

Dag Christa, 

De afspraken over het individuele programma dat uiteindelijk moet leiden tot ingroei in het onderwijs op school 
waken deel nit van het handelingsdeel van het OPP. Op grond van het tweede lid van artikel 41a van de WEC 
moet daarover overeenstemming worden bereikt tussen de school en de ouders. Soms lukt het niet om tot 
overeenstemming te komen. Ouders kunnen in dat geval het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie 
passend onderwijs. Verder is het aan de inspectie om er op toe te zien dat er zo goed als mogelijk overleg tussen 
de school en de ouders plaatsvindt. Volgens mij dit Heliomare daar wel alles aan. 

Een geschil moet er verder met toe leiden dat de leerling geen onderwijs kan volgen. Uit de wetsgeschiedenis 
volgt het volgende: 
"Ook als er geen overeenstenuning is bereikt over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiet blijft de 
school verantwoordelijk voor goed onderwijs en zo passend mogelijke begeleiding van de leerling. De school 
heeft de expertise in huis om de begeleiding te kunnen bieden die past bij de betreffende leerling en bij zijn 
onderwijsdoelen. Uiteraard kan de school daarbij al zo veel mogelijk rekening houden met de wensen die de 
ouders hebben geuit, ook al is er nog geen volledige overeenstemming." (Kainerstukken I, 2016-2017, 34 446, 
C). 

Wanneer er een OPP is en de school biedt onderwijs aan (wellicht eerst thuis, waama integratie in het onderwijs 
op school plaatsvindt), dan kunnen ouders dat niet zo maar weigeren. 
Wanneer een leerling niet naar school komt of zo lang dat nog niet lukt het onderwijs dat de school thuis beidt 
niet volgt, dan is sprake van ongeoorloofd verzuim. De leerling is verplicht de school waar deze staat 
ingeschreven regelmatig te bezoeken of in ieder geval het programma (als dat deels of eerst helemaal thuis is) te 
volgen. Heliomare moet dit ongeoorloofde verzuan registreren en melden, ook als de leerplichtambtenaar niets 
doet. 

Verwijderen zal erg ingewikkeld worden. Het zoeken naar een andere school (bijv. vavo) die de juiste 
ondersteuning kan bieden is erg lastig wanneer ouders hier niet aan meewerken en Heliomare de vereiste 
gegevens niet kan aanleveren. Artikel 40 lid 18 van de Wet op de expertisecentra (WEC) stelt namelijk dat een 
leerplichtige leerling pas mag worden verwijderd wanneer een andere school bereid is de leerling tot te laten. 
De ouders kunnen ook zelf de inschrijving beeindigen, maar dan zijn zij verplicht de leerling op een andere 
school in te schrijven. 

Misschien nog wel het belangrijkste is dat wanneer er geen overeenstemming is over het opp er geen ontheffing 
voor het verzorgen van de ininimale onderwijstijd kan worden aangevraagd door Heliomare. Omdat het 
probleem is dat de ouders niet willen dat hun kind naar uw school gaat zal allereerst de ondabouviing lastig 
zijn. Als dat al wel lukt dan kan Heliomare niet een door de ouders ondertekend OPP en een ingroeiplan 
aanleveren. Dat is een voorwaarde voor een positief besluit. 

Omdat er sprake is van ongeoorloofd verzuim mag de leerling op grond van artikel 9 van Besluit bekostiging 
WEC niet voor bekostiging in aanmerking warden gebracht. Dat heeft Heliomare meen ik ook niet gedaan. 



We hebben verder inderdaad een vsv onderzoek gedaan bij Heliomare. Er is nog geen vastgesteld rapport, maar 
de verzuimadministratie voldeed niet. Er waren meerdere meldingen van ongeoorloofd verzuim niet of niet 
tijdig gedaan. Verder waren er veel leerlingen die niet volledig naar school gingen en waarvoor geen ontheffing 
onderwijstijd was ingediend. Het zou dus kunnen dat in het geval van 1 0.2.e ook geen meldingen zijn gedaan 
bij Leerplicht, maar ik denk eerder dat leerplicht wel op de hoogte is en niet weet wat ze met de zaak aan 
moeten. 

Ik zit morgen van 8.30 uur tot 10.00 uur in de auto, dus je kan me ook nog even bellen. 

Groeten van 10.2.e 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: Broeren, Christa 
Verzonden: zaterdag 7 april 2018 19:48 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Heliomare 

Dag 1 0.2.e , 

Gisteren heb ik met 10.2.e 	 het gesprek over 10.2.e voorbereid. Zoals je weer is dat 
maandagmorgen 9 april om 9.00 uur 's morgens in Wijk aan Zee. 
Het wordt allemaal erg ongemakkelijk. Er moet afgelopen week een gesprek met moeder en 
plaatsgevonden hebben en wij weten wat daaruit gekomen is. OCW wil absoluut geen regie voeren en het lijkt 
erop dat het maandag een herhaling van zetten wordt. 1° 2  e zit voor en roept op tot het maken van afspraken 
binnen wet- en regelgeving. Moeder en 102e  willen een financiele regeling voor IVIO en ortho hulp op een 
andere locatie. Heliomare moet echt een OPP en ingroeiplan maken en wij houden toezicht op wat Heliomare 
doet. 
Mijn vraag is wat de mogelijkheden zijn als moeder niet akkoord gaat met OPP en ingroeiplan? Kan de school 
dan overgaan tot het zoeken van een andere school (bij voorbeeld vavo). Als moeder dat ook niet accepteert kan 
deze 10.2.e 	dan per 1 augustus 2018 uitgeschreven worden? 
Verder is het wonderlijk dat leerplicht niet betrokken is. Deze 	wil (durft) niet naar school en zit al 
maanden thuis. Doen wij ook een VSv onderzoek bij Heliomare? Ligt de oorzaak ook bij Heliomare? 

Veel vragen waar ik niet direct een antwoord op hoef to hebben. De inzet is dat ik na afloop kort met 0 2.e 

spreek en afspraken maak over aanlevering van het verzoek tot instemming afwijking onderwijstijd 
voor 10.2.e meti° 2 e is afgesproken dat als het proces hapert wij gaan duwen en handhaven zoals in 
vergelijkbare gevallen van thuiszittende ingeschreven leerlingen. 

Fijn weekend, 
Christa Broeren 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

10.2.e 



Dank je well§ voor je reactie. We wachten het af. 

1 Ministene van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Directie 
traat 50, Postbus 1637512500 13,1 Den Haag 11PC 2650 1 mobielnr 

1 0.2.e 	10.2.e (1,nt nocw.n1 
10.2.e 

Van:  10 2 e 
Ve  4. 	- 	ILL.,"  29 "uni 2018 16:41 
Aan:  10 2 e 
CC:  10.2.e 
On erwerp:  •  e: ignaal Inspectie van Onderwijs 
o.g.v. art. 27 Lpw en Thuiszitterspact 

Document 68 
Van: 	 10 2.e 
Aan: 	 10 2 e 
Onderwerp: 	RN: SignaaI Inspectie van Onderwijallill.M. o.g.v. art. 27 Low en Thuiszitterspact 
Datum: 	maandag 15 juli 2019 17:57:09 

Van:  10 2 e 
Ve 	• a 	:  • 	- •  3 uli 2018 15:10 
Aan:  10 2 e 
Onderwerp:  •  e: naa Inspectie van Onderwijall 	 o.g.v. art. 27 Lpw en 
Thuiszitterspact 

Oke, snap ik. Doen we. 

Op 3 jul. 2018 om 14:52 heeft 
geschreven: 

102 e (minocw.n1> het volgende 

1k zou wet graag geinformeerd worden over hoe de inspecteur dit afhandett. 
1k doe er verder niks mee. 
Wij worden btijkbaar ook bevraagd en dan kan ik zeggen wat en hoe of eventueet 
verwijzen. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenscha  Directie Voortgezet Onderwijs1 
Pc  512500 Ell Den Haag 11PC 2650 1 mobielnr: 06 	E-mail: 

Van: 10 2 e 
Verzon a : • 	- • 3 'uli 2018 14:50 
Aan: 10 2 e 
CC: 10 2 e 
0 a - merp: e: ignaal Inspectie van Onderwijs 
Lpw en Thuiszitterspact 

You are welcome, maar wat wacht je af? 

o.g.v. art. 27 

Op 3 jul. 2018 om 14:39 heeft 10.2.e 	 Pminocw.nl>  het 
volgende geschreven: 

En dat is ook het geval. Een van onze inspecteurs is ermee bezig. Dat 
is haar gemeld maar wij voelen niet de behoefte om haar 
geinformeerd te houden anders dan dat we ermee bezig zijn. 
inhoudelijk informeren we 10.2.e 	uiteraard niet. 



Groet 
10.2.e 

Op 29 jun. 2018 om 15:31 heeft 10.2.e 
10.2.e  Pminocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha  10.2.e 

Hoe staat het met deze zaak. Nu heefi10.2.e wederom 
een mail gestuurd aan Christianne. Deze zaak is bij ons 
afgedaan als zijnde dat jullie hem oppakken. 

Hoor het graag. Dank alvast. 

Met groet, 
10.2.e 

I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Tye ensc ap l irec ie voortgezet Onderwijs I  Rjnstraat 50, Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag I IPC 2650 I mobielnr: 06 10.2.e 	I E-mail: 
10.2.e ra.rninocw.01 

wer op 10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 16:13 
Aan: 10.2.e 
Onderwer : FW: Signaal Inspectie van Onderwijs 

o.g.v. art. 27 Lpw en Thuiszitterspact 

10.2.e 	 I  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Te ensc ap lirec ie Toortgezet Onderwijs I Rjnstraat 50, Postbus 16375 

2500 BJ Den Haag I IPC 2650 I mobielnr: 06 10.2.e 	I E-mail: 
10.2.e @minocw.n1 

wer op 10.2.e 

Van: Mattijssen, Christianne 
Verzonden: dinsdag 19 *uni 2018 15:32 
Aan: 10.2.e 
Onderwer : Fwd: Signaal Inspectie van Onderwijs 

.g.v. art. 27 Lpw en Thuiszitterspact 

Verstuurd vanaf mijn 'Phone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 10.2.e 

Datum: 19 juni 2018 om 15:14:06 CEST 
Aan: "Mattijssen, Christianne" 
10.2.e  Pminocw.nl> 
Onderwerp: Antw.: Signaal Inspectie 
van Onderwijs 	 o.g.v. 
art. 27 Lpw en Thuiszitterspact 



Geachte mevrouw Mattijssen, 

Rond de leerling van het 
blijft het stil. Noch de afdeling 

leerplicht, noch de Inspectie van Onderwijs 
onderneemt actie. Over 4 weken sluiten de 
schoolbesturen hun deuren en kunnen we 
er zeker van zijn dat deze leerling ook 
volgend jaar achter het net vist. 

Ondertussen komt ook het 
niet met oplossingen. 

Integendeel. Gisteren ontving ik per mail 
van hun advocaat het volgende 
dreigement: "U schrijft voorts dat moeder 
en i 0.2.e geheel vrij zijn om met het verslag 
van het overleg van 17 mei jl. te doen wat 
zij willen. Daar kom ik ook niet aan, maar 
teken tegelijk aan dat het eventueel 
verspreiden van onjuiste feiten — op welke 
wijze en bij welke derden of instanties dan 
ook - over het_wordt beschouwd als 
aantasting van de uitstekende reputatie en 
goede naam van het 	 of OSZG als 
bevoegd gezag welke niet voor lief zal 
worden genomen. 
Gaarne uw bevestiging per omgaande dat 
uw clienten zich zullen onthouden van 
eventuele aantasting van de goede naam 
en reputatie van 	en/of OSZG." 

Dit soort mails maken weinig indruk op mij 
maar stemmen mij bedroefd omdat 
onderwijsgeld wordt van leerlingen wordt 
ingezet voor dit soort heksenjachten van 
scholen op ouders die opkomen voor de 
rechten van hun kinderen. Advocaten zoals 
10.2.e 	hanteren voor de niche 
onderwijsrecht hoge tarieven 	 Dit terwijI 
anderzijds de inspecteur 10.2.e 	de 
poort naar particulier onderwijs dicht gooit 
door te blijven beweren dat het onderwijs 
budget niet mag worden besteed aan 
particuliere onderwijsaanbieders. 
Advocaten zijn niet minder particulier dan 
particuliere onderwijsaanbieders en 
bovendien op de keper beschouwd veel 
duurder en veel minder vruchtbaar dan een 



particuliere onderwijs! 

Overigens is de moeder niet mijn cliente 
omdat ik geen individuele rechtshulp 
verleen maar als lid van de Raad van Advies 
van Ouderkracht / de Oudervereniging 
Balans, gratis advies verleen aan ouders 
met vragen over onderwijsrecht. 

Mijn vraag aan u: Ziet u nog ergens witte 
rook? 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

10.2.e 
juridisch adviseur onderwijsrecht en 
mediator onderwijsgeschillen 

• .10.2.e 
:10.2.e 

VV ma1111111•11Mmi 
De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen 
hebben, dan wordt u verzocht direct de afzender 
hierover te informeren en het bericht te 
verwijderen. indien u niet de geadresseerde bent 
noch een geautoriseerde medewerker die kennis 
mag nemen van berichten voor de geadresseerde, 
mag u het bericht niet openbaar maken of op 
enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. 

Van: 10 2.e 
Verzonden: zaterdag 26 mei 2018 8:35 
Aan: Mattijssen, Christianne 

(tD minocw.nl› 
OndenNerp: RE: Signaal inspectie van 
Onderwijs ag.v. art. 27 Lpw en 
Thuiszitterspact 
Urgentie: Hoog 

Geachtel0 2.e 

In twee zaken heb ik de afgelopen weken 
bij u melding gedaan over mijn zorg dat de 
Inspectie van Onderwijs geen toezicht 



houdt op de naleving van wet- en 
regelgeving door scholen en hun besturen. 
Leerlingen worden onder het toeziend oog 
van de Inspectie van Onderwijs ten 
onrechte niet toegelaten of ten onrechte 
geschorst en verwijderd. 

Donderdag jl. heb ik met een collega 
onderwijsjurist, 10.2.e 	, uitvoerig 
gesproken met twee inspecteurs van 
onderwijs, 10.2.e 

. Dit gesprek vond 
plaats in het kader van het maatwerktraject 
van 10.2.e, over de definiering van 
onderwijstijd en de door de inspecteurs 
vermeende "poortwachtersfunctie" bij 
maatwerk op een andere locatie dan 
school. U bent met dit maatwerktraject 
bekend. Tijdens het overleg kwam ter 
sprake de wijze waarop door de 
onderwijsinspectie wordt gehandhaafd als 
scholen, onder andere, de regels van de 
zorgplicht niet naleven. Immers sinds 2010 
ligt naast het toezicht ook de handhaving 
bij de Inspectie van Onderwijs. De 
inspecteurs gaven aan in tijdens ons 
gesprek dat zij niet handhaven op 
individuele klachten van ouders of anderen 
en met name toezicht houden op de 
bekostiging. Immers zo sprak 10.2.e 

, inspecteur en jurist, dat de 
bekostiging is gericht op het instendhouden 
van scholen. Het leek er op dat zij daarmee 
wilde zeggen dat het onderwijs op plan 
twee staat 	 

Gisteren heeft mevrouw Broeren een 
presentatie gegeven voor een zestigtal 
onderwijsconsulten. Ook daar heeft zij 
meegedeeld dat de inspectie niet ingrijpt 
op signalen van ouders en 
onderwijsconsulenten. Dat is niet de rol van 
de onderwijsinspectie, zo verklaarde 
mevrouw Broeren als directeur toezicht SO, 
SWV en vertrouwensinspecteurs. U kunt 
zich voorstellen dat zij hiermee een born 
heeft gelegd onder het werk van de 
onderwijsconsulenten en hen in feite heeft 



meegedeeld dat zij volstrekt aan hun lot 
worden overgelaten. Niet verwonderlijk dat 
een aantal onderwijsconsulenten inmiddels 
contact met mij hebben gezocht. 

Ook heeft mevrouw Broeren de 
onderwijsconsulenten meegedeeld dat er 
sinds 1 augustus 2017 geen klachten van 
ouders van thuiszitters meer in behandeling 
worden genomen. Dit gebeurde op een 
toezegging van de voormalig 
staatssecretaris Sander Dekker aan mij 
persoonlijk tijdens een evenement van de 
actiegroep Thuiszitterstellen op 1 oktober 
2015 in Den Haag. De reden die mevrouw 
Broeren noemde was dat het aantal 
meldingen na invoering passend onderwijs 
alleen maar toenam en dat daarom het 
meldpunt bij de onderwijsinspectie, in 
handen van de inspecteur 10.2.e 
is beeindigd. lk ben daarover zeer 
verbaasd! Niemand heeft mij gezegd 
destijds dat deze afspraak met de 
staatssecretaris een termijn kende, behalve 
die van 2020, want dan zit er geen kind 
meer thuis....! 

Het lijkt er dan ook op dat de ouders voor 
wie ik de melding bij de onderwijsinspectie 
en bij u heb gedaan op niets zitten te 
wachten. Graag hoor ik daarom van u of de 
informatie die de inspecteurs met de 
onderwijsconsulenten en met mij hebben 
gedeeld, juist is. Mijn verzoek is 
spoedeisend, de kinderen worden al veel te 
lang door de bekostigde scholen 
buitengesloten en de financien van de 
ouders laten geen ruimte meer voor het 
financieren van particulier onderwijs. 

Met vriendelijke groet, 
102e 

10.2.e 
juridisch adviseur onderwijsrecht en 
mediator onderwifsgeschilien 

• 



M +31 0 610.2.e 
E 10.2.e 	 .n1 
W 

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen 
hebben, dan wordt u verzocht direct de afzender 
hierover te informeren en het bericht te 
verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent 
noch een geautoriseerde medewerker die kennis 
mag nemen van berichten voor de geadresseerde, 
mag u het bericht niet openbaar maken of op 
enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 21 mei 2018 23:06 

Aan: Mattijssen, Christianne 

10.2.e 	@minocw.nl> 

Onderwerp: RE: Signaal Inspectie van 
Onderwijs o.g.v. art. 27 Lpw en 

Thuiszitterspact 

Geachte mevrouw Mattijssen, 

Dank voor uw snelle reactie. 
lk help het u hopen maar de tijd zal het 
leren. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

10.2.e 
juridisch adviseur onderwijsrecht en 
mediator onderwijsgeschillen 

• 
M +31 0 610.2.e 
E 10.2.e 	 .n1 
W www 	 .n1 

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Mocht u dit bericht bij vergissing ontvangen 
hebben, dan wordt u verzocht direct de afzender 
hierover te informeren en het bericht te 
verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent 
noch een geautoriseerde medewerker die kennis 
mag nemen van berichten voor de geadresseerde, 
mag u het bericht niet openbaar maken of op 



Van: Mattijssen, Christianne 
10.2.e 	Pminocw.nl> 
Verzonden: maandag 21 mei 2018 11:44 
Aan: 10.2.e 

.nl> 
CC 

(@hotmail.com>; 10.2.e 

enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. 

@minocw.nl>; 
10.2.e 

Pminocw.nl> 
Onderwerp: Re: Signaal Inspectie van 
Onderwijs o.g.v. art. 27 Lpw en 
Thuiszitterspact 

Geachte 10.2.e 

Dank voor het afschrift van uw mail aan de 
inspectie. lk ga er van uit dat zij dit 
voortvarend oppakken. 

Met vriendelijke groet, 

Christianne Mattijssen 
Directeur Voortgezet Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
Telefoon: 070 10.2.e 

Op 20 mei 2018 om 10:41 heeft 10.2.e 
21111 1-11.>  

het volgende geschreven: 

Geachte mevrouw Mattijssen, 

Ter informatie onderstaand 
mijn signaal aan de inspectie 
van onderwijs betreffende de 
onrechtmatige uitschrijving 
van een leerling van het 

, nu een 
thuiszitter. 

Kopie van mijn signaal aan de 
Inspectie van Onderwijs d.d. 
heden: 
Het betreft een chronisch 
zieke leerling 10.2.e 



verzuimd wegens een 
De school heeft 

geen doeltreffende 
aanpassingen verricht, geen 
ontwikkelingsperspectief en 
handelingsdeel opgesteld en 
de leerling doubleerde. De 
klachten bleven en ook het 
tweede ziektejaar was er veel 
verzuim. De leerling bleef voor 
de tweede keer zitten. De 
school stelde dat de leerling 
nu van school of moest, in mei 
2017. Hoewel de leerling het 
schooljaar 2017/2018 nog op 
het 	stond 
ingeschreven is er geen 
verzuim gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. In 
januari 2018 is de leerling 
door de school met 
terugwerkende kracht 
uitgeschreven zonder dat er 
een nieuwe school was waar 
de leerling stond 
ingeschreven. Dit heeft de 
school gedaan op verzoek van 
de accountant van de school. 
Aldus verklaarde 10.2.e 

directeur/bestuurder tijdens 
een overleg met de afdeling 
Leerplicht Amsterdam 
donderdag 17 mei jl. 
De leerplichtambtenaar werd 
bij toeval geInformeerd door 
het Schakelloket van het 
Samenwerkingsverband, eind 
2017, dat er een leerling thuis 
zat. 
De afdeling Leerplicht stelt 
geen maatregelen te nemen 
tegen het 	wegens 
overtreding van artikel 27 
Leerplichtwet. In overleg met 
de moeder doe ik dat nu zelf 
bij u. lk verzoek u om 
maatregelen te nemen. lk 



verzoek u ook om onderzoek 
te doen opdat er duidelijkheid 
komt over de in- of 
uitschrijving. De moeder heeft 
de afdeling Leerplicht 
gevraagd om tegen haar 
proces verbaal op te maken 
zodat duidelijk wordt of er nu 
sprake is van een 
ingeschreven leerling, relatief 
verzuim, of van absoluut 
verzuim, omdat een 
uitschrijving enkel op verzoek 
van een accountant, zonder 
verwijderingsbesluit van het 
bevoegd gezag en inschrijving 
op een andere school, geen 
rechtsgevolg heeft. Graag 
verneem ik ook, mede op 
verzoek van de moeder of de 
schorsing van de leerling 10.2.e 

in 2017 bij u is 
gemeld. Ook hoor ik graag of 
er in 2018 een melding is 
gedaan door de school dat er 
het voornemen was op de 
leerling te verwijderen. De tijd 
dringt. Een en ander is 
vertraagd door de 
schoolvakantie van de 
bestuurder van het 

lk dien dit verzoek in 
op grond van de toezegging in 
het Thuiszitterspact dat de 
onderwijsinspectie waar het 
gaat om een thuiszitter een 
actieve rol zal vervullen. k zal 
per email mevrouw 
Christianne Mattijssen 
directeur VO van het 
ministerie OCW over mijn 
signaal aan de Inspectie van 
Onderwijs informeren. Gezien 
de spoedeisendheid graag 
binnen een week uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 



10.2.e 
ju ridisch adviseu r 
onderwijsrecht en mediator 
onderwijsgesch filen 
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De inhoud van dit e-mailbericht (en 
de bijlagen) is uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Mocht u 
dit bericht bij vergissing ontvangen 
hebben, dan worcit u verzocht 
direct de afzender hierover te 
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Document 69 

Van: 
Aan: 	 I 0..2.e 
Cc: 	 .10..2.e 
Bcc: 	 1O2. 	oeren, Chris 
Onderwerp: 	RE: vraag onderwijs op andere locatie 
Datum: 	maandag 18 juni 2018 22:42:00 
Bijiagen: 

imagelliactuu 

Geachte  10.2.e 

Na veelvuldige gedachtewisseling ziet het er naar uit dat er sprake is van een herhaling van 
standpunten waar door mij weinig meer aan toe te voegen is. Dit ook gelet op het onderhoud 
dat je onlangs gehad hebt met de inspectie. Ik zie daarom af van verdere beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

10.2e 

I nspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Ondenvils, cattuur en 
Wetenschap 

10.2.e  programmamanager passend onderwijs : 06 t@owinsp_ni  10.2.e 
	

10.2.e 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht : www.onderwijsinspectie.nt 

Van: 1O 2.e 
Verzon : 
Aan: 1 0 2 e 
CC: 1O.2 .e 
Onderwerp: t vraag onderwijs op andere locatie 
Urgentie: Hoog 

10.2.e 

De lumpsum financiering en de vrijheid van inrichting worden door de genoemde bepalingen in 
de sectorwetten niet beperkt. De strekking van deze bepalingen is dat het geld moet worden 
ingezet ten behoeve van het onderwijs. Tevens wordt bepaald dat overheveling van 
onderwijsbudgetten alleen mogelijk is naar een centrale dienst, naar een samenwerkingsverband 
of tussen de scholen van eenzelfde bestuur. 

Bij inkoop van particulier onderwijs is er geen sprake van overheveling van onderwijsbudgetten. 
Het gaat daarbij om inkoop van diensten van particuliere aanbieders ten behoeve van de 
instandhouding en de inrichting van de school. Schoolbesturen kunnen daarbij alleen worden 
beperkt bij een formele wet, zie artikel 23 Grondwet. De door de onderwijsinspectie genoemde 
artikelen beperken de inrichtingsvrijheid van schoolbesturen niet. Scholen besteden dagelijks 
geld aan inkoop van diensten uit de particuliere sector en daartegen bestaat dan ook geen 
bezwaar. 

Bovendien zou een dergelijke beperking in een sectorwet in strijd zijn met artikel 23 Grondwet. 
lmmers een dergelijke interpretatie van de sectorwet zal er toe leiden dat een leerling zonder 



onderwijs thuis zit omdat reguliere scholen niet voorzien in een passend aanbod terwijI een 
particuliere school deze leerling wel toegang tot het onderwijs kan bieden. Deze interpretatie 
van de sectorwetten (de inspectie spreekt zelf van 'afleiden' wat de juridische status daarvan 
ook mag zijn) komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede en heeft om die reden al geen 
rechtsgevolg. De onderwijsvrijheid kan alleen worden beperkt bij een formele wet en enkel ten 
behoeve van de minimale kwaliteit van het onderwijs, aldus bepaalt onze Grondwet. De overheid 
heeft dan ook nimmer de bevoegdheid om het recht op toegang tot kwalitatief goed onderwijs 
van leerlingen te beperken. 

Deze interpretatie van de sectorwetten is dan ook in strijd met de verplichting van scholen om 
doeltreffende aanpassingen te verrichten op grond van de Wgbh/cz, en met de internationale 
verdragen zoals het Kinderrechtenverdrag, het EVRM en het VRPH. De sectorwetten zijn 
ondergeschikt aan deze verdragen en bepalingen die daarmee in strijd zijn hebben dan ook geen 
rechtsgevolg. 

Het concept voor een wetsvoorstel om hiervoor in de sectorwetten een bijzondere bepaling op 
te nemen is mij bekend. lk ben vanuit het bestuur van Stichting Keurmerk Thuisonderwijs bij de 
bespreking van het concept met de ambtenaren van het ministerie OCW betrokken geweest. Dit 
concept heeft tot op heden niet geleid tot een wetsvoorstel en naar alle waarschijnlijkheid zal er 
onder dit kabinet ook niet een dergelijk wetsvoorstel worden ingediend. 
Immers ook de Tweede Kamer heeft zich zeer kritisch over dit concept wetsvoorstel 
uitgesproken tijdens het laatste overleg over passend onderwijs op 15 december 2016. De 
Tweede Kamer ziet geen belemmering voor inkoop van particulier onderwijs, zie de breed 
gesteunde motie Rog/Ypma d.d. 7 juli 2016. In het verlengde daarvan ziet de Tweede Kamer 
terecht ook geen reden voor een wetswijziging omdat inkoop van maatwerk/inkoop particulier 
onderwijs en zorg nu al onderdeel is van de vrijheid van inrichting van schoolbesturen. 

Terecht heeft de voormalig staatssecretaris Sander Dekker dan ook tijdens het Algemeen 
Overleg met de Tweede Kamer op 15 december 2016 verklaard dat de onderwijsinspectie met 
maatwerk door scholen geen bemoeienis heeft. 

Het lijkt mij dan ook dat deze argumentatie van de onderwijsinspectie geen stand kan houden. 
Graag een reactie. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

10.2.e 
juridisch adviseur onderwijsrecht en mediator onderwijsgeschillen 
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De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit 
bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 
bericht te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis 



Van: 10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: maandag 18 juni 2018 13:41 
Aan: 
CC: 10.2.e 

10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 20:22 
Aan:  10.2.e 
CC:  10.2.e 	111111.==,1-11 
Onderwerp: vraag onderwijs op andere locatie 
Urgentie: Hoog 

mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. 

411111MIIIMI.nl>  
Onderwerp: RE: vraag onderwijs op andere locatie 

Dag 10.2.e 

Dat staat in artikel 148 van de WPO en de gelijkluidende bepalingen in de WVO en WEC. 
Er ligt een conceptwetsvoorstel om ook tijdelijke bekostiging van particulier onderwijs 
uit onderwijsmiddelen mogelijk to maken. Daaruit kun je ook afleiden dat het nu nog 
niet mogelijk is. 

Voor de vraag uit je volgende mail verwijs ik je naar 
https://www.onderwijsinspectie.nVonderwerpen/leerplichtwet.  

G roet, 

10.2.e 

Dag 10.2.e 

lk heb een vraag er zijn reeds 2 MDO gesprekken geweest op de 10.2.e 	met het 
schoolbestuur en gemeente. Door de onveilige situatie in deze school waardoor verschillende 
ouders een klacht is ingediend bij de onderwijsinspectie is schoolgang voor onzellilop deze 
school niet haalbaar meer. Hier ligt een negatief advies van 10.2.e 

In het MDO overleg is besproken dat er geen reguliere school in 10.2.e 	is die °nil. 
onderwijs kan bieden. Nu geven het schoolbestuur en het samenwerkingsverband aan dat van 
de inspectie (van jou) geen onderwijs op een andere locatie bekostigd mag worden? 
Kun je mij vertellen waar staat dat dit niet mag? 

Hartelijke groet, 

10.2.e 



Van: 10.2.e 
Verzonden: woensdag 13 juni 2018 20:22 
Aan:  10.2.e 
CC:  10.2.e 
Onderwerp: vraag onderwijs op andere locatie 
Urgentie: Hoog 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
RE: vraag onderwijs op andere locatie 
maandag 18 juni 2018 13:40:00 

Dag 10.2.e 

Dat staat in artikel 148 van de WPO en de gelijkluidende bepalingen in de WVO en WEC. 
Er ligt een conceptwetsvoorstel om ook tijdelijke bekostiging van particulier onderwijs 
uit onderwijsmiddelen mogelijk to maken. Daaruit kun je ook afleiden dat het nu nog 
niet mogelijk is. 

Voor de vraag uit je volgende mail verwijs ik je naar 
https://www.onderwijsinspectie.nlionderwerpenileerplichtwet. 

Groet, 

10.2.e 

Dag 10.2.e 

lk heb een vraag er zijn reeds 2 MDO gesprekken geweest op de  10.2.e 	met het 
schoolbestuur en gemeente. Door de onveilige situatie in deze school waardoor verschillende 
ouders een klacht is ingediend bij de onderwijsinspectie is schoolgang voor onzeilllop deze 
school niet haalbaar meer. Hier ligt een negatief advies van 10.2.e 

In het M DO overleg is besproken dat er geen reguliere school in  10.2.e 	is die onzf 
onderwijs kan bieden. Nu geven het schoolbestuur en het samenwerkingsverband aan dat van 
de inspectie (van jou) geen onderwijs op een andere locatie bekostigd mag worden? 
Kun je mij vertellen waar staat dat dit niet mag? 

Hartelijke groet, 

10.2.e 
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Document 70 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

Prioriteit: 

Geachte  10 2 e 

In dit emailbericht reageer ik op de mail van vandaag van 10.2.e 	en kom ik mijn 
toezegging na dat ik nog nadere informatie zou toesturen over de discussie met de 
onderwijsinspectie over maatwerk in onderwijs waarbij er sprake is van inkoop van onderwijs bij 
een particuliere instelling. 

U stond in de cc bij onderstaand emailbericht aan 10.2.e 	. De argumenten die ik u 
noemde zijn u dan ook al bekend en kunt u voorleggen aan de juristen van de gemeente 
Amsterdam en aan de onderwijsinspectie. Graag hoor ik welke inspecteur contact heeft gehad 
met de gemeente? lk hoor graag op grond van welke argumentatie in de wet- en regelgeving 
volgens die inspecteur de toegang tot (particulier) passend onderwijs wordt belemmerd. 

In de bijiage het besluit van de minister zoals bekend bij 10.2.e 	waarin de minister 
aangeeft dat bij inkoop maatwerk gebruik wordt gemaakt van particuliere onderwijsaanbieders. 
Dit is vaststaand beleid ook volgens de rechtbank Noordholland. Tevens voeg ik toe de motie 
RogNma d.d. 7 juli 2016 waarin de Tweede Kamer in meerderheid de voormalig 
staatssecretaris opdraagt om zo nodig particulier onderwijs/zorg in te zetten. 

De Grondwet bepaald dat alleen bij formele wet inbreuk kan worden gemaakt op de vrijheid van 
onderwijs, ook wel genoemd de vrijheid van richting en inrichting. Op die wijze beschermt de 
Grondwet ons tegen inmenging van de vrijheid van onderwijs door de overheid, lees het 
ministerie en haar inspectie. Aileen het parlement kan de vrijheid van onderwijs van het yolk, als 
zijnde de volksvertegenwoordiging beperken. Een zeer begrijpelijke structuur van wetgeving die 
bestaat sinds 1917. Bovendien is inperking van die onderwijsvrijheid alleen mogelijk als dit ten 
goede komt aan de deugdelijkheid van het onderwijs. U kunt dit zeif ook als burger lezen. ledere 
burger wordt geacht de wet te kennen. Dat is dan ook niet voorbehouden aan juristen: 

Art. 23, lid 2, Grondwet: "Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid 
en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de 
bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te 
regelen." 
Art. 23, lid 5, Grondwet: "De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare 
kas te bekostigen onderwijs te stellen, warden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover 
het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting." 

We zijn het er over eens dat alleen een particuliere school kan bieden 	nodig heeft om 
volgend jaar succesvol en zonder vertragingillgymnasium te kunnen halen. Als het standpunt 
van de inspectie is dat de school wel het onderwijsgeld mag uitgeven aan haar advocaat en niet 
aan een particuliere school dan hoar ik graag hoe de inspectie dan motiveert dat dit ten goede 
komt aan de deugdelijkheid van het onderwijs. De andere opties die op 17 mei jl. zijn besproken 
bieden immers minder kans op succes. 

Van de opties die tijdens het overleg op 17 mei jl. de revue zijn gepasseerd resteren er zo blijkt 
uit de mail van 10.2 .e 	van vandaag, volgens het 	de volgende drie opties: 



Bij deze optie kan 10.2.e 

10.2.e 

Optie 1: 
Volwassenonderwijs (Joke Smit). 

certificaten behalen in Mleigen tempo. 
heeft aangegeven 3000 euro ter beschikking te stellen voor eventuele 

extra begeleiding cq coaching van 10.2.e 

Zoals op 17 mei jl. ook uitvoerig is besproken is het Vavo niet ingericht en niet bedoeld voor 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Het bevreemt mij dat een school dit voorstel 
doet en daaraan meteen een budget hangt. Het is gebruikelijk dat voor leerlingen met een extra 
onderteuningsbehoefte eerst een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld (OPP) en een 
handelingsdeel. Deze documenten zijn de kern van de Wet passend onderwijs. Het OPP van 

is om in 2019 aan en vervolgopleiding te beginnen. Dat zalMlukken met de juiste 
ondersteuning. Het lijkt er op dat de school met het behalen van certificaten aanstuurt op een 
mogelijkheid op het behalen van het diploma te vertragen. Die vertraging kan dan het gebrek 
aan ondersteuning compenseren. Een dergelijke oplossing noemen wij geen maatwerk maar 
achterstelling wegens een beperking. Dat is niet de bedoeling. Bovendien een het bedrag van 
3.000 euro een slag in de ruimte, zeker gezien de kosten die de moeder van 10.2.e  het afgelopen 
jaar heeft gemaakt na de onterechte uitschrijving van 10-2.e door het 

Optie 2: 
Speciaal onderwijs. Dit kan een combinatie zijn van Orion Drostenburg en Altra Bleichrodt. Deze 
scholen hebben onderwijsaanbod op vwo-niveau. 
Mocht u instemmen met deze optie dan zal het Samenwerkingsverband u hierbij ondersteunen. 

Zoals op 17 mei jl. al  uitvoering is besproken, heeft het speciaal onderwijs geen licentie voor 
voortgezet onderwijs. Dat betekent dat leerlingen in het speciaal onderwijs staatsexamen doen. 
De druk van een staatsexamen, alle mondelinge examens in korte tijd na het CE, is heel groot en 
voor leerlingen die beperkter belastbaar zijn, soms te groot. Ook moet rekening gehouden 
worden met de sociale ontwikkeling van 1°.2.e. Immers ook dat is onderwijs op school. 10.2.e 

heeft veel thuisgezeten wegens ziekte en ook dit jaar ill metillprogramma bij het Infinity 
een vreemde eend in de bijt. 	verdient nu als afsluiting een leuk eindexamenjaar te midden T  
van gelijkgestemde klasgenot die ook werken aan datzelfde examen. 

Optie 3: 
Regulier onderwijs: 
Ook bij deze optie krijgt u ondersteuning van het Samenwerkingsverband na akkoord. 

Zoals ook op 17 mei jl. is besproken is er weer geen aanbod van een reguliere school waar 10.2.e 

zonder problemen, mede gezien het PTA dat start in klas 4, kan instromen. lk begrijp niet 
waarom de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar is "na akkoord"? 10.2.e 

is leerling van het=111 en heeft het recht op ondersteuning ook nu. Dat verandert niet met 
het inschrijven op een andere school van het zelfde samenwerkingsverband. Bovendien is dit 
een raar voorstel zo kort voor de schoolvakantie zonder dat er een OPP en handelingsdeel 
beschikbaar is. Gaan we kijken waar een plekje over is of naar wat passend is? Hoe moeten we 
dat in deze laatste weken realiseren? 10.2.e 	heeft mij al eerder toevertrouwd dat hij na 
de zomer een hele stapels dossiers heeft liggen van uitgeschreven leerlingen die nog geplaatst 
moeten worden en dat hij daarmee bij scholen en samenwerkingsverband moet gaan leuren 	 
lk ken die situatie als geen ander en het kan niet zo zijn dat 1(12-e gewoonweg op die stapel 
wordt gelegd. Dit is dan ook geen echte optie, maar ook een slag in de lucht. 

10.2.e 



>> 09-03-18 14:48 >>> 10.2.e 

Tijdens ons telefoongesprek van vandaag heb ik mijn ongenoegen geuit over de voorbespreking 
van 10.2.e 	met de school en het samenwerkingsverband. Het schept geen vertrouwen als 
een onafhankelijk 'bemiddelaar' vooroverleg voert met de school buiten medeweten van de 
ouder om. 

Als ik 10.2.e 	goed begrijp is de inschrijving bij het Infinity, nu de school is erkend door de 
onderwijsinspectie, reden is voor het 	om 1 °.2.e niet in te schrijven. lk begrijp daar niets 
van en wil daar verder geen woorden aan vuil maken. De inschrijving op het Infinity was een 
noodoplossing waartoe de. moeder werd gedwongen doordat he 	niet in het onderwijs 
wilde voorzien voor 1° 2-e en door de onrechtmatige uitschrijving van 	lk heb zojuist overleg 
gehad met de moeder van 10.2.e 	 . Zo nodig wordt 102-e per direct of met 
terugwerkende kracht uitgeschreven opdat het 	1 °.2-e weer kan inschrijven. 

Nadat ik over de onrechtmatige uitschrijving van 1 °.2.e contact had opgenomen met 10.2.e 
ontving de moeder van hem de volgende mail: 

Geachte  10.2.e 

Zoals ik u eerder schreef is 10.2.e 	van Bureau Leerplicht nu uw aanspreekpersoon. 
10.2.e 
	

kan uiteraard indien nodig bij ons de nodige informatie verkrijgen van medische 
of persoonlijke card, nu u daar toestemming voor gegeven hebt. 

10.2.e 
Rector 

Mijn eerste gedachte was dat de rector zich vergiste over zijn zorgplicht. Die kon door hem m.i. 
niet worden doorgeschoven naar de afdeling leerplicht. We zijn inmiddels 4 maanden verder en 
ik zie nu dat 10.2.e 	 hier een punt heeft. Het lijkt er op dat het onderwijs van 
10.2.e niet zozeer zijn zorg is maar dat van de afdeling leerplicht. Is dit zoals het werkt, passend 
onderwijs in Amsterdam? Je schrijft ten onrechte een leerling uit en de onderwijsinspectie stelt 
dat je zorgplicht afloopt als je als ouder uit nood IVIO/Infinity inzet om aan je ouderplicht te 
voldoen? Als de gemeente en de onderwijsinspectie deze handelswijze van scholen gedogen, wie 
komt er dan op voor de rechten van de leerling en de belangen van het kind als Amsterdamse 
burger is mijn vraag 

Misschien goed om de juristen van de gemeente en de onderwijsinspectie te attenderen op 
artikel 3 Kinderrechtenverdrag. De moeite van het opzoeken waard! 

Als dit de agenda is die morgen aan ons zou worden voorgelegd dan is het goed dat wij die nu 
aan ons is voorgelegd. Voorafgaand aan het gesprek dient de inschrijving op het 	weer te 
zijn gerealiseerd in de bestanden van de gemeente. Verder dient duidelijk te worden of de optie 
van de moeder, het door 	voorgestelde flexibele aanbod dat aansluit op de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte van 1 °.2.e, terecht als onmogelijk wordt of geserveerd. Graag een 
verwijzing naar wet- en regelgeving die aan deze optie in de weg staan. Pas als er op deze twee 
punten helderheid bestaat is het zinvol om het gesprek aan te gaan. Als dat niet zo is dan wordt 
het een herhaling van het overleg op 17 mei jl. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 



10.2.e @owinsp.nl> 

10.2.e 
juridisch adviseur onderwijsrecht en mediator onderwijsgeschillen 

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit 
bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 
bericht te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis 
mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. 

10.2.e 
Verzonden: vrijdag 22 juni 2018 8:18 
Van: 

Aan: 
CC: 'Mattijssen, Christianne' 

@amsterdam.nl>; 
Onderwerp: Klacht 
Urgentie: Hoog  

@minocw.nl>; 	 @annsterdam.n11  
hotmail.com> 

Geachte 10.2.e 

Op 20 nnei jl. heb ik een klacht ingediend bij de Inspectie van Onderwijs tegen hell= 
Tot op heden heb ik van de inspectie op die klacht geen inhoudelijke reactie 

ontvangen. Uit onderstaand emailbericht van 10.2.e 	van de gemeente Amsterdam 
maak ik op dat er inmiddels een onderzoek heeft plaatsgevonden en dat mijn klacht terecht is 
gebleken. Graag verneem ik of de inspectie overweegt om tegen he 	 nog 
maatregelen te nemen vanwege de schending van hun zorgplicht en wegens de overtreding van 
de Leerplichtwet. 

Tot op heden is er door het 	 en het samenwerkingsverband geen passend 
aanbod gedaan waarmee een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerling, dit is de 
opdracht aan de van overheidswege bekostigde scholen, kan worden gegarandeerd. Het 
afgelopen jaar heeft de ouder het onderwijs zelf betaald. De leerling volgt onderwijs via IVIO en 
wordt daarbij begeleid op het Infinity College. Die situatie kan niet voortduren en komend 
schooljaar zal de leerling toegang moeten krijgen tot het eindexamen. De zomervakantie nadert 
met rasse schreden, dus haast is geboden. 

Gezien het ziekte verzuim en de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling wegens 
chronische lichamelijke klachten, is een individueel gericht, flexibel, onderwijsprogramma 
noodzakelijk. Reguliere scholen bieden geen passend onderwijsaanbod dat kan voorzien in de 
reparatie van achterstanden door ziekteverzuim/uitval, in extra ondersteuning wegens de 
beperkingen ten gevolge chronische ziekte en in een goede instroommogelijkheid in een 
eindexamenklas; particulier onderwijs biedt dat aanbod wel. lk begrijp uit de mail van de 
gemeente Amsterdam dat het voorstel om de leerling te detacheren op een particuliere school 
nu wordt belemmerd door de Inspectie van Onderwijs. Het argument daarvoor is dat deze 
plaatsing niet mag omdat er dan sprake zou zijn van overheveling van onderwijsbudget. 



lnderdaad mogen schoolbesturen onderwijsbudgetten niet `overhevelen'. Daarop biedt de wet 
een uitzondering, de overheveling van budgetten tussen schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden. Die overheveling kan worden gerechtvaardigd omdat de 
samenwerkingsverbanden dochter-organisaties zijn van schoolbesturen. 

Bij inkoop van onderwijs bij een particuliere aanbieder is er geen sprake van overheveling van 
een onderwijsbudget maar van een overeenkomst tot opdracht voor het verlenen van diensten. 
Soortgelijke overeenkomsten worden door scholen met regelmaat gesloten bijvoorbeeld met 
IVIO/Wereldschool, met de accountant van de school en zo ook met de advocaat 10 2 e 
die de school in deze adviseert. Al deze dienstverlener worden betaald vanuit het 
onderwijsbudget van de school zonder dat er van overheveling van dit budget sprake is. De 
onderwijsvrijheid van schoolbesturen in combinatie met de lumpsum financiering stellen 
schoolbesturen in staat om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten, te organiseren, en die 
bevoegdheid wordt door scholen benut. 

Op korter termijn zal wederom worden gesproken over opties voor deze leerling. In belang van 
de voortgang van het overleg met de school verzoek ik u om mij per omgaande het volgende te 
bevestigen: 

• Het onderwijs van de leerling van IVIO en de begeleiding van de leerling door het Infinity 
College zijn het afgelopen jaar voor rekening van de ouder gekomen. Nu vast staat dat er 
sprake is van de schending van de zorgplicht door hetrigNMEM zal heti. 
de ouder schadeloos moeten stellen; immers het onderwijs tot 18 jaar is gratis. Gezien het 
bestaande beleid voor onderwijs op locatie is er geen belemmering voor de vergoeding 
van de kosten van IVIO en het Infinity College door het 

• In het kader van het Thuiszitterspact zijn er door 10.2.e 	afspraken gemaakt met de 
G4 ten behoeve van de ontschotting onderwijs en zorg, die in Amsterdam hebben 
geresulteerd in een fRaamovereenkomst" die met medeweten van het ministerie van 
OCW en het ministerie van VWS tot stand is gekomen. Ingevolge deze Raamovereenkomst 
kunnen leerlingen van de Amsterdamse scholen aanspraak maken op extra zorg, al dan 
niet op locatie, van particuliere zorgaanbieders/gecertificeerde instellingen. Deze 
particuliere zorgaanbieders voorzien veelal ook in een particulier onderwijsaanbod. Ten 
behoeve van de onderwijszorgarrangementen worden er nadere afspraken gemaalct 
tussen de scholen en de gemeente over de inzet van de middelen. Uit de betrokkenheid 
van de ministeries van OCW en VWS blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de inzet 
van onderwijsbudget bij de plaatsing van leerlingen bij deze particuliere zorgionderwijs-
instellingen. 

• Uit de jurisprudentie blijkt dat scholen die hun zorgplicht niet nakomen de door ouders 
geleden schade moeten vergoeden, bijvoorbeeld door de betaling van de kosten van 
particulier onderwijs zoals het Luzac, zie  http://deeptinks  chtspraak,n1/uitspraak?  
id=FC1 1:N1 :RBHAA:2009:BK5218  
Cat betekent dat particulier onderwijs, zoals bijvoorbeeld het Luzac en voorzieningen 
IVIO en het Infinity College, ook kunnen worden ingezet als schade beperkende 
maatregelen. Ook van scholen mag worden verwacht, gezien de verplichting om publieke 
middelen zo efficient mogelijk in te zetten, dat zij deze mogelijkheden benutten als zij 



een leerling niet zelf een passend aanbod bieden. Immers een leerling zonder onderwijs 
thuis zal op termijn hoge maatschappelijke kosten meebrengen, zie bijvoorbeeld het 
rapport van de werkgroep Vanuit Autisme bekeken van het ministerie van VWS. Ook 
scholen zullen waar mogelijk moeten meewerken aan een minnelijke oplossing om extra 
schade en bijkomende hoge advocatenkosten en proceskosten bij school en bij ouders te 
voorkomen. Immers is deze extra kosten zijn verspilling van onderwijsgeld. 
Om die reden is het niet enkel mogelijk om achteraf de kosten van particulier onderwijs 
te vergoeden vanuit de school van inschrijving maar kan een school ook particulier 
onderwijs, zoals onderwijs op het Luzac, inzetten om schade, onderwijsvertraging en 
uitval, te beperken. 

De bevestiging van de Inspectie van Onderwijs is nodig om verdere misverstanden te voorkomen 
en om het overleg met de school weer vlot te trekken. Gezien de spoedeisendheid graag per 
omgaande uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
10 2 e 

10 2 e 
juridisch adviseur onderwijsrecht en mediator onderwijsgeschillen 

E®4  
W 	 nl  

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit 
bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 
bericht te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis 
mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. 



Document 70a 

Bekostigen particulier onderwijs 

Klaaqschrift  
In het klaagschrift van 24 juli 2018 is door de gemachtigde van 10.2.e en Milmoeder, 10.2.e 

naar voren gebracht dat de inspectie onjuiste informatie heeft verschaft over de inkoop van 
particulier onderwijs als doeltreffende aanpassing in de zin van de WGHB/CZ (klacht 2). Hiervoor is 
-kort en zakelijk weergegeven- het volgende aangevoerd. 

- Beperking van de vrijheid van onderwijs is alleen mogelijk wanneer de wettelijke regeling 
tot doel heeft de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. 
De vrijheid van inrichting wordt door de sectorwetten niet beperkt. De strekking van deze 
bepalingen is slechts dat het geld moet worden besteed aan exploitatiekosten en nnateriele 
instandhouding van scholen. 

- Bij inkoop van een particulier onderwijsaanbod bij een particuliere onderwijsaanbieder is 
geen sprake van overheveling van onderwijsbekostiging. Dergelijke kosten zijn te 
beschouwen als exploitatiekosten. 
De rechter heeft er blijkens de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 25 november 2009 
geen bezwaar tegen om de kosten van particulier onderwijs ten laste te brengen van de 
bekostiging van een bekostigde school. 

- De bepalingen uit de sectorwetten hebben geen derdenwerking en kunnen niet aan ouders 
en leerlingen worden tegengeworpen wanneer deze, onder meer op grond van 
internationale verdragen en artikel 23 van de Grondwet, aanspraak maken op het recht op 
onderwijs van de leerling. Dat is ook het standpunt van de Tweede Kamer blijkens de motie 
Rog/Ypma. 

- Op grond van artikel 4 van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) dient de Inspectie van 
het onderwijs haar taken te verrichten met inachtneming van de vrijheid van onderwijs. De 
Inspectie van onderwijs is niet bevoegd om scholen te verbieden om onderwijs in te kopen 
bij een particuliere aanbieder, particuliere school of particuliere instelling, indien een 
passend onderwijsaanbod voor de leerling binnen de reguliere scholen ontbreekt dan wel 
tot gevolg zou hebben dat de publieke middelen inefficient worden besteed. 

Hieronder gaat de inspectie in op dit onderdeel (klacht 2) van het klaagschrift. 

Standpunt inspectie naar aanleidinq van het klaaqschrift 

De inspectie stelt zich op het standpunt dat het bekostigen van onderwijs op een particuliere of niet 
bekostigde school of instelling of het overdragen van bekostiging hiervoor niet in overeenstemming 
is met de sectorwetten van het funderend onderwijs. Voor de onderbouwing van dit standpunt 
verwijst de inspectie naar de volgende overwegingen. 

Deugdelijkheidseisen en bekostiging 
Voor de vraag welke rol de bekostigingsvoorschriften of deugdelijkheidseisen spelen in het 
Nederlandse onderwijsrecht is in de eerste plaats van belang dat in het vijfde lid van artikel 23 
Grondwet is bepaald dat de eisen van deugdelijkheid bij wet worden geregeld. De tekst laat aldus - 
anders dan in het tweede lid - in het midden welke eisen de wetgever bovenop die over het 
toezicht en de bekwaamheid en zedelijkheid van onderwijsgevenden (lid 6 van artikel 23 
Grondwet) moet stellen. Die keuze wordt aan de competentie en het inzicht van de wetgever 
overgelaten. De grondwetgever heeft dus bewust in het midden gelaten om welke (soort) 
deugdelijkheidseisen voor het bekostigde onderwijs het zou moeten gaan. Dat is een zaak van 
wetgevingsbeleid.1  Deze deugdelijkheidseisen zijn voor het voortgezet onderwijs vastgelegd in de 
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). 

Zie "De kwaliteitsnormerende functie van deugdelijkheidseisen, waarborg voor goed onderwijs", Prof. mr. D. Mentink, Den Haag: 

Onderwijsraad 2012. 
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Ook in de jurisprudentie van de Raad van State naar aanleiding van de HBO-fraude is uitvoerig stil 
gestaan bij de relatie tussen de bekostiging en de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de 
sectorwetten. Volgens de Afdeling is de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 
toepassing op de onderwijsbekostiging2. Dat betekent dat de bekostigingsvoorwaarden in de 
sectorwet ook Belden als subsidievoorwaarden en dat het niet voldoen aan de voorwaarden er toe 
kan leiden dat bekostiging als onverschuldigd kan worden teruggevorderd. Daarnaast kan op grond 
van de sectorwetten bekostiging worden ingehouden wanneer het bevoegd gezag in strijd met de 
bepalingen uit de sectorwetten handelt3. 

Bestedingsverplichting in de WVO 
Uit de formulering van het eerste lid van artikel 99 van de WVO volgt dat het bevoegd gezag de 
verstrekte bekostiging en de betaalde bedragen ten behoeve van die school besteedt. Uit het 
tweede tot en met vijfde lid volgt dat het bevoegd gezag van een school de bekostiging aan de 
huisvesting dan wel aan personeel van de school besteedt. Overheveling van bekostiging is op dit 
moment op grond van het zesde lid van artikel 99 WVO alleen mogelijk van bekostigde scholen 
naar andere bekostigde scholen (al dan niet binnen hetzelfde bestuur), centrale diensten van die 
scholen dan wel samenwerkingsverbanden. Dit geldt voor het gehele funderend onderwijs (po, 
(v)so en vo)4. In het vo is het verder mogelijk bekostiging over to dragen aan bve-instellingen in 
het kader van de zgn. Rutte-regeling5. Hieruit vloeit voort dat de WVO Been grondslag biedt voor 
het overhevelen van de bekostiging naar een onbekostigde school of instelling. 

Uitbesteding onderwijs 
Dat in sommige gevallen diensten bij particuliere, niet bekostigde partijen worden ingekocht 
betekent niet dat het (gedeeltelijk of volledig) uitbesteden van het onderwijs van een bekostigde 
school naar een niet-bekostigde school of instelling ook mogelijk is. Een dergelijke overdracht van 
de verantwoordelijkheid van de bekostigde school voor de kwaliteit van het onderwijs aan de 
leerling aan een andere school is ook niet in overeenstemming met de andere 
bekostigingsvoorwaarden die de WVO aan het onderwijs stelt. Op grond van deze voorschriften is 
het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op zijn school of scholen. 
Die verantwoordelijkheid wordt verder ingevuld door de voorwaarden die de wet stelt aan de 
bevoegdheid en bekwaamheid van het personeel en de inrichting van het onderwijs. Het bevoegd 
gezag is verantwoordelijk voor het naleven van deze wettelijke bepalingen door zijn scholen. Het 
bevoegd gezag legt hierover verantwoordelijkheid of aan de Raad van toezicht, aan de inspectie en 
aan derde-belanghebbenden bij het onderwijs. 

Het uitbesteden van het onderwijs aan een leerling aan een andere school dan de school van 
inschrijving is daarom alleen mogelijk binnen de voorwaarden die de wet daaraan stelt. De WVO 
heeft hierin voorzien door de mogelijkheid van de uitvoering van een deel van het onderwijs door 
andere bekostigde v(s)o scholen (artikel 6h WVO) en verder door voor de mogelijkheid van het 
uitbesteden van het onderwijs aan een leerling aan een bekostigde BVE-instelling (artikel 25 WVO). 
In de mogelijkheid van overdracht van (een deel) van het onderwijs en de daarbij behorende 
bekostiging en verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan leerlingen aan een niet bekostigde 
school of instelling is in de WVO niet voorzien. 

Uit het vorenstaande komt naar voren dat er een verband is tussen de inschrijving van de leerling, 
(de kwaliteit van) het onderwijs aan de leerling dat de school verzorgt en de bekostiging die de 
school voor die leerling ontvangt. Uit de bekostigingssystematiek volgt verder dat het bezoeken 
van de school van inschrijving een voorwaarde is voor bekostiging van die leerling6. De relatie 
tussen inschrijving van een leerling, de bekostiging voor die leerling en de verantwoordelijkheid 

Zie voor een overz cht van deze jurisprudentie "De winst van Schutte". Mr. A.J. Boorsma en mr. W.G.G.M. van Holsteijn, NTOR, 4 

december 2008, p. 225 e.v. 

Voor het vo: artikel 104 WVO 

4  Zie voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs de artikelen 148 WPO en 143 WEC. 

Artikel 99, I d 8, WVO 

6  Zie artikel 7 Bekostigingsbeslu t WVO 
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voor het onderwijs aan de ingeschreven leerling komt ook naar voren uit de jurisprudentie van de 
Raad van State'. 

Motie Rog/Ypma 
Dat het mogelijk maken van het overdragen van bekostiging aan particuliere aanbieders van 
onderwijs en zorg blijkens de motie van de leden Rog en Ypma een wens is van de Tweede Kamer 
laat onverlet dat de wet daar op dit moment nog niet in voorziet en dat daar een wijziging van de 
sectorwetten van het funderend onderwijs voor nodig is. De Staatssecretaris van OCW heeft hier in 
reactie op de Motie Ypma/Rog ook op gewezen in een brief van 26 oktober 2016 aan de Tweede 
Kamer (kenmerk: 1062481): 

"De motie vraagt daarnaast specifiek om het bevorderen van de samenwerking met het 
particulier onderwijs. Natuurlijk kan in sommige situaties de samenwerking met het particulier 
onderwijs worden gezocht. Bijvoorbeeld als er vanuit het bekostigd onderwijs behoefte is aan 
specifieke expertise of materialen. Daarbij kan gedacht worden aan de inhuur van een deskundige 
die op school een plusklas opzet of het inkopen van lesmateriaal dat het mogelijk maakt dat een 
leerling deels onderwijs thuis volgt. In die gevallen kan de samenwerking met particuliere 
initiatieven een van de mogelijkheden zijn om binnen de school alsnog een passend aanbod vorm 
te geven. Het gaat mij echter te ver om in algemene zin de samenwerking met het particulier 
onderwijs te bevorderen. Het uitgangspunt moet immers blijven dat er voor elk kind een passende 
plek is binnen het bekostigde stelsel. 

Bekostiging mogelijk maken voor leerlingen die deels elders onderwijs volgen 
In de brief 'onderwijs op een andere locatie'8  is beschreven welke mogelijkheden er zijn voor 
kinderen die tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Voor deze kinderen is het mogelijk dat 
zij, onder verantwoordelijkheid van de school van inschrijving, tijdelijk of gedeeltelijk elders hun 
onderwijsprogramma volgen. De school van inschrijving komt in deze gevallen ook gewoon in 
aanmerking voor bekostiging. Hetgeen in de motie gevraagd wordt, namelijk dat leerlingen die 
deels onderwijs volgen op een andere locatie in aanmerking komen voor bekostiging, is dus reeds 
mogelijk. 
Gezien het debat in uw Kamer is echter de verwachting dat het verzoek in de motie verder gaat 
dan de letterlijke tekst, in die zin dat het tevens de bedoeling is dat deze bekostiging (deels) mag 
worden overgedragen aan een particuliere school voor het aldaar volgen van onderwijs. Dat is op 
dit moment echter niet toegestaan. In de WPO, WVO en WEC is aangegeven waarvoor de 
onderwijsbekostiging mag worden ingezet. Overheveling van bekostiging is alleen mogelijk van 
bekostigde scholen naar andere bekostigde scholen, centrale diensten van die scholen dan wel 
samenwerkingsverbanden. Overheveling van bekostiging kan kortom alleen plaatsvinden binnen 
het systeem van bekostigd onderwijs. Voor het verkrijgen van bekostiging moeten scholen voldoen 
aan de gestelde bekostigingsvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden niet voor particuliere 
instellingen. Overheveling van bekostiging aan deze instellingen zou betekenen dat zij bekostiging 
ontvangen, terwijl zij niet aan de geldende bekostigingsvoorwaarden hoeven te voldoen. Dit is 
daarom in principe ongewenst. 
In de hierboven genoemde brief over 'onderwijs op een andere locatie' heb ik aangegeven dat ik 
desondanks een afwijking van dit algemene voorschrift mogelijk wil maken. Op dit moment bereid 
ik een wetsvoorstel voor om dit wettelijk te borgen. Met dit wetsvoorstel geef ik invulling aan 
hetgeen u, gezien het debat in de Kamer, met name met uw motie beoogt." 

Conceptwetsvoorstel 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een wetsvoorstel dat het uitbesteden van bekostiging aan 
particuliere aanbieders onder voorwaarden mogelijk maakt. Het wetsvoorstel beoogt te regelen dat 
wanneer het samenwerkingsverband niet in staat is om een passend aanbod te organiseren, de 
minister in individuele gevallen kan besluiten om voor maximaal een jaar 
samenwerkingsverbanden toe te staan een kind op een particuliere school te plaatsen, zodat het 
samenwerkingsverband 1 jaar de tijd heeft om passend aanbod te realiseren. Het 
samenwerkingsverband krijgt dan een herstelopdracht van 1 jaar van de inspectie. De regering 

Uitspraken van 1 februari 2017 (ECLI:NLRVS:2017:277) en 18 juni 2018 (ECLI: NL: RVS: 2014:2173) 

'Brief van 18 november 2015 aan de Tweede Kamer (kenmerk: 827743) 
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heeft het voornemen dit wetsvoorstel in dit najaar voor advies aan de Onderwijsraad te voor te 
leggen. 

Deze aanstaande mogelijkheid ontslaat samenwerkingsverbanden er dus niet van om een passend 
aanbod te realiseren, mocht dat niet aanwezig zijn. Sterker nog, de inhoud van het staande 
wetsvoorstel waarin de herstelopdracht maximaal 1 jaar bedraagt, benadrukt de noodzaak dat hier 
zo snel mogelijk werk van moet worden gemaakt, maar ook dat het overdragen van bekostiging 
een maatregel van tijdelijke aard is. De inspectie merkt in dit verband verder op dat het 
vooruitlopen op wetgeving die nog aan de Eerste en Tweede Kamer moet worden voorgelegd 
rechtstatelijk onjuist zou zijn. 

Internationale verdragen, de Grondwet en derdenwerking 
Hiervoor is al aangegeven dat het nationale recht er niet in voorziet dat scholen de bekostiging die 
ze voor een leerling ontvangen besteden en dus overdragen aan een niet bekostigde school of 
instelling. Het internationale recht voorziet evenmin in een dergelijke verplichting voor de overheid 
om dit toe te staan of er in te voorzien. De kern van het in het internationale recht verankerde 
recht op onderwijs is het recht van elk individu om zo onbelemmerd mogelijk het onderwijs te 
genieten dat bij hem of haar past. De juridische afdwingbaarheid van deze rechten voor individuen 
is echter beperkt; slechts zelden bevatten verdragsbepalingen dusdanige concrete normen dat deze 
tegenover de overheid kunnen worden afgedwongen. Het internationale recht, zoals het EVRM, 
verplicht ook niet aan staten om bepaalde scholen of een bepaald aanbod voor ouders te 
genereren. 9  Ook vanuit de Nederlandse Grondwet bezien staat niet het recht van het individu 
voorop, maar het collectief; artikel 23 Grondwet, dat stelt dat het 'geven van onderwijs' vrij is, 
waarborgt op de eerste plaats de vrijheid van de degen die het onderwijs geeft, niet de van degene 
die het onderwijs ontvangt of wil ontvangen. De onderwijsvrijheid is in Nederland een vrijheid van 
het schoolbestuur om het onderwijs, binnen de gestelde deugdelijkheidseisen, naar eigen inzichten 
in te richten. 

In het klaagschrift wordt er op gewezen dat de bepalingen uit de sectorwetten geen derdenwerking 
hebben en door de overheid (de inspectie) niet aan ouders en leerlingen kunnen worden 
tegengeworpen wanneer deze, onder meer op grond van internationale verdragen en artikel 23 van 
de Grondwet, aanspraak maken op het recht op onderwijs van de leerling. 

De inspectie heeft op grond van artikel 3 van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) de taak om 
toe te zien op de naleving van onderwijswetten. Bovendien is op grond van het tweede lid van 
artikel 3 van de WOT aan de inspectie mandaat verleend om bekostiging in te houden, op te 
schorten en terug te vorderen in die gevallen waarin een bestuur de onderwijswet- en regelgeving 
niet naleeft. Dat dit als consequentie heeft dat een schoolbestuur weigert zijn bekostiging in te 
zetten voor particulier onderwijs omdat dit in strijd is met de onderwijswetgeving en dat de 
inspectie besturen daarop aanspreekt is dan ook de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever. De 
inspectie richt zich met haar toezicht in de eerste plaats op het bevoegd gezag. De vraag of een 
bestuur in relatie tot leerlingen en ouders in overeenstemming met het recht handelt is in de eerste 
plaats aan de daarvoor bevoegde rechter en geschillencommissiesw. 

Overigens merkt de inspectie op dat hetgeen hiervoor is opgemerkt over de mogelijkheid om 
internationale verplichtingen in te roepen tegen de overheid in versterkte mate geldt in de situatie 
waarin grondrechten worden ingeroepen ten opzichte van particuliere organisaties (de zgn. 
horizontale werking van grondrechten). 

Passend onderwijs en gelijke behandeling 
Ook op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
(WGHB/CZ) heeft de overheid geen verplichting particulier onderwijs te bekostigen. Uit de 

Zie EHRM 23 juli 1968, Publ. ECHR, Series A, vol. 6 (Belgische Taalzaak). 
io Zie ook hieronder m.b.t. de geschillencommissie passend onderwijs. 
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totstandkomingsgeschiedenis van de Wet Passend onderwijs11  kan worden opgemaakt dat de 
doelstellingen van deze wet overeenkomen met die van de WGHB/CZ12. Op grond van deze 
wetgeving geldt voor scholen in het funderend onderwijs een zorgplicht voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze zorgplicht is geen toelatingsplicht voor de school waarbij de 
leerling is aangemeld. Wel brengt de zorgplicht met zich mee dat, wanneer een kind niet kan 
worden toegelaten tot de school van aanmelding, een plaats op een andere school dient te worden 
aangeboden, waarbij rekening moet worden gehouden met de ondersteuningsbehoefte van het 
kind. Hierbij kijkt de school naar de schoolondersteuningsprofielen van de andere scholen in het 
samenwerkingsverband en maakt daarbij de afweging welk profiel past bij de gevraagde 
ondersteuning van de leerling. De zorgplicht geldt voor en binnen de kring van bekostigde scholen. 
Deze scholen zijn verplicht zich aan te sluiten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in 
hun regio dat zich op zijn beurt ten doel stelt een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in het samenwerkingsverband 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 krijgen13. Deze verplichting tot aansluiting bij een samenwerkingsverband geldt niet voor 
particuliere scholen. Scholen of hun besturen worden dan ook geacht om binnen het netwerk van 
de bekostigde scholen een oplossing te vinden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. 

Voor de geschillen die tussen ouders en besturen kunnen ontstaan bij de toelating en verwijdering 
en het vast- en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben kunnen ouders vanaf 1 augustus 2014 terecht bij de Geschillencommissie passend 
onderwijs. Deze commissie wordt geacht onder meer te toetsen aan de WGHB/CZ.14  

Uitspraak Rechtbank Haarlem 
In het klachtschrift wordt verwezen naar een uitspraak van de rechtbank Haarlem van 25 
november 2009. Uit het feit dat een civiele rechter in een individueel geval een bestuur heeft 
veroordeeld de schade te vergoeden die ouders als gevoig van het handelen van dat bestuur 
hebben geleden kan echter geen algemeen recht van ouders op bekostiging van particulier 
onderwijs aan hun kind worden afgeleid. De rechter heeft in dit geval niet het recht op bekostiging 
van particulier onderwijs gehonoreerd, maar het recht op schadevergoeding in geval waarin door 
de ouders schade was geleden. 

11  Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering 

van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs, Stb. 2012, 533. 

Zie onder meer Kamerstukken II, 2011-2012, 33106, nr. 3, p. 17 

13  WVO Artikel 17a, tweede lid, tweede volzin. 

Beslu t van 12 februari 2014 (Amvb passend onderwijs), Nota van Toelichting, Stb. 2014, 95, p. 25. 
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Document 71 Van: 
Aan: 
Cc: 	 Matt.  
Onderwerp: 	RE: 
Datum: 	 donderdag 5 JO 2018 11:17:09 
Bijtagen: 	 irnaw001.png  
Prioriteit 	 Hoog 

Geachte  10 2 e 

Als ik het goed begrijp heeft de onderwijsinspectie overleg gehad zowel met he 	als met 
de gemeente Amsterdam, althans dat leid ik of uit de mailwisseling met 

Over de informatie die de gemeente Amsterdam van de Inspectie van Onderwijs heeft gekregen, 
willen zij geen nadere mededelingen doen. Noch over de mededeling van de onderwijsinspectie 
dat de uitschrijving van  I() 	door het 	onrechtmatig is geweest. Noch over de 
mededeling van de onderwijsinspectie dat inkoop particulier onderwijs voor 	, ook al is dat 
de beste en mogelijk enige passende oplossing om te voorzien in onderwijs, niet is toegestaan. 
Noch over de mededeling van de onderwijsinspectie dat de onrechtmatige uitschrijving volgens 
de onderwijsinspectie niet hoeft te worden hersteld omdat het Infinity inmiddels erkend is als 
school door de Inspectie van Onderwijs. 

De gemeente verwijst voor nadere informatie naar de onderwijsinspectie. 

Om die reden verzoek ik u om mij te informeren over de maatregelen die zijn genomen tegen 
het 	nadat is vastgesteld dat  1°-2-e ten onrechte is uitgeschreven en de school haar 
zorgplicht, een bekostigingsvoorwaarde in de WVO, dan ook ten onrechte niet is nagekomen. 
lk verzoek u ook om een onderbouwing van uw mededeling aan de gemeente dat inkoop 
particulier onderwijs in deze niet is toegestaan. I k verwijs u voor mijn tegenargumenten naar het 
emailbericht van mij aan u, hieronder. 
Tot slot wil ik weten waarom het relevant is volgens de onderwijsinspectie dat het Infinity door 
de Inspectie van Onderwijs als school is erkend en deze erkenning de reden is dat het 	de 
onterechte uitschrijving niet ongedaan hoeft te maken. Deze erkenning heeft m.i. enkel gevolgen 
voor het verzuim in het kader van de handhaving van de Leerplichtwet. De status van school in 
de zin van de Leerplichtwet maakt echter het de onrechtmatige handelen van het 	niet 
minder onrechtmatig; de onterechte uitschrijving dient dan ook geen rechtsgevolg te hebben. 
Bovendien gaat de onderwijsinspectie er aan voorbij dat met het ongedaan maken van deze 
onrechtmatige uitschrijving de zorgplicht voor het 	herleeft. Als heta niet inschrijft 
is er geen zorgplicht van een reguliere school voor  10  	deze uitkomst lijkt mij door niemand te 
rechtvaardigen. Zeker niet voor een overheid die op de handhaving van het recht op onderwijs 
en daarmee op de nakoming van de zorgplicht door scholen, toezicht dient te houden. 

U schrijft dat mij echter dat u over het overleg met het 	en de uitkomsten daarvan mij 
niet kunt informeren. Waarom niet is dan mijn wedervraag? En geldt deze geheimhoudingsplicht 
voor de inspectie ook waar het gaat om de overleggen met de gemeente en de uitkomsten 
daarvan? Hoe moet ik dat zien in het licht van openbaar bestuur? 

Door de school, de gemeente en de onderwijsinspectie wordt over 10 2 fr  informatie uitgewisseld 
zonder dat  10 2 e  en 	moeder daarover vooraf naar behoren worden genformeerd. Evenmin 
worden  10 2 e  en 	moeder in kennis gesteld over de inhoud en de uitkomsten van de 
overleggen. Dit is schending van de privacy van  1(1_. 0  zoals deze is geregeld in de AVG. 

Graag ontvang ik een toelichting op deze gang van zaken en verzoek ik u om 10.2 e en® 
moeder te informeren over hetgeen is besproken met de school en de gemeente, buiten de 
ouder en 	om. 



Met vriendelijke groet, 
10 2 e 

10.2.e 
juridisch adviseur onderwijsrecht en mediator onderwijsgeschillen 

Ellilia111111111111111111111£11 
wmall111111111111111111111A 
De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijiagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u dit 
bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 
bericht te verwijderen. indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis 
mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. 

Van: 10.2 e 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: maandag 25 juni 2018 14:15 
Aan: 10.2.. e 	4111111111111111111.nl> 
CC: Mattijssen, Christianne 
	 @minocw.nl›; 

hotmaiI.com> 
Onderwerp: RE: Klacht 

@amsterdam.n1.11 

Geachte  10.2 e 

We zijn met het 	 in gesprek. Over de inhoud of de uitkomsten van 
dat gesprek kan ik geen mededelingen doen. 

Vriendelijke groet, 
10 2 e 

Van: 
Verzon 
Aan: 
CC: attussen, nstianne• 
Onderwerp: Klacht 
Urgentie: Hoeg 

Geachte  10 2.e 

Op 20 mei jl. heb ik een klacht ingediend bij de Inspectie van Onderwijs tegen het 
Gymnasium. Tot op heden heb ik van de inspectie op die klacht geen inhoudelijke reactie 

ontvangen. 	onderstaand emaiibericht van 10 2.e 	van de gemeente Amsterdam 
maak ik op dat er inmiddels een onderzoek heeft plaatsgevonden en dat mijn klacht terecht is 
gebleken. Graag verneem ik of de inspectie overweegt om tegen het 	 nog 
maatregelen te nemen vanwege de schending van hun zorgplicht en wegens de overtreding van 
de Leerplichtwet. 



Tot op heden is er door het 	 en het samenwerkingsverband geen passend 
aanbod gedaan waarmee een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerling, dit is de 
opdracht aan de van overheidswege bekostigde scholen, kan worden gegarandeerd. Het 
afgelopen jaar heeft de ouder het onderwijs zelf betaald. De leerling volgt onderwijs via IVIO en 
wordt daarbij begeleid op het Infinity College. Die situatie kan niet voortduren en komend 
schooljaar zal de leerling toegang moeten krijgen tot het eindexamen. De zomervakantie nadert 
met rasse schreden, dus haast is geboden. 

Gezien het ziekte verzuim en de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling wegens 
chronische lichamelijke klachten, is een individueel gericht, flexibel, onderwijsprogramma 
noodzakelijk. Reguliere scholen bieden geen passend onderwijsaanbod dat kan voorzien in de 
reparatie van achterstanden door ziekteverzuim/uitval, in extra ondersteuning wegens de 
beperkingen ten gevolge chronische ziekte en in een goede instroommogelijkheid in een 
eindexamenklas; particulier onderwijs biedt dat aanbod wel. lk begrijp uit de mail van de 
gemeente Amsterdam dat het voorstel om de leerling te detacheren op een particuliere school 
nu wordt belemmerd door de Inspectie van Onderwijs. Het argument daarvoor is dat deze 
plaatsing niet mag omdat er dan sprake zou zijn van overheveling van onderwijsbudget. 

Inderdaad mogen schoolbesturen onderwijsbudgetten niet 'overhevelen'. Daarop biedt de wet 
een uitzondering, de overheveling van budgetten tussen schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden. Die overheveling kan worden gerechtvaardigd omdat de 
samenwerkingsverbanden dochter-organisaties zijn van schoolbesturen. 

Bij inkoop van onderwijs bij een particuliere aanbieder is er geen sprake van overheveling van 
een onderwijsbudget maar van een overeenkomst tot opdracht voor het verlenen van diensten. 
Soortgelijke overeenkomsten worden door scholen met regelmaat gesloten bijvoorbeeld met 
IVIO/Wereldschool, met de accountant van de school en zo ook met de advocaad 0.2.e 
die de school in deze adviseert. Al deze dienstverlener worden betaald vanuit het 
onderwijsbudget van de school zonder dat er van overheveling van dit budget sprake is. De 
onderwijsvrijheid van schoolbesturen in combinatie met de lumpsum financiering stellen 
schoolbesturen in staat om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten, te organiseren, en die 
bevoegdheid wordt door scholen benut. 

Op korter termijn zal wederom worden gesproken over opties voor deze leerling. In belang van 
de voortgang van het overleg met de school verzoek ik u om mij per omgaande het volgende te 
bevestigen: 

• Het onderwijs van de leerling van IVIO en de begeleiding van de leerling door het Infinity 
College zijn het afgelopen jaar voor rekening van de ouder gekomen. Nu vast staat dat er 
sprake is van de schending van de zorgplicht door he 	 zal het 
de ouder schadeloos moeten stellen; immers het onderwijs tot 18 jaar is gratis. Gezien het 
bestaande beleid voor onderwijs op locatie is er geen belemmering voor de vergoeding 
van de kosten van IVIO en het Infinity College door het 

• In het kader van het Thuiszitterspact zijn er door 10.2.e 	afspraken gemaakt met de 
G4 ten behoeve van de ontschotting onderwijs en zorg, die in Amsterdam hebben 
geresulteerd in een 'Raamovereenkomst' die met medeweten van het ministerie van 



OCW en het ministerie van VWS tot stand is gekomen. Ingevolge deze Raamovereenkomst 
kunnen leerlingen van de Amsterdamse scholen aanspraak maken op extra zorg, al dan 
niet op locatie, van particuliere zorgaanbiedersigecertificeerde instellingen. Deze 
particuliere zorgaanbieders voorzien veelal ook in een particulier onderwijsaanbod. Ten 
behoeve van de onderwijszorgarrangementen worden er nadere afspraken gemaakt 
tussen de scholen en de gemeente over de inzet van de middelen. Uit de betrokkenheid 
van de ministeries van OCW en VWS blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de inzet 
van onderwijsbudget bij de plaatsing van leerlingen bij deze particuliere zorg/onderwijs-
instellingen. 

• Uit de jurisprudentie blijkt dat scholen die hun zorgplicht niet nakomen de door ouders 
geleden schade moeten vergoeden, bijvoorbeeld door de betaling van de kosten van 
particulier onderwijs zoals het Luzac, zie http://deeplinksechtspraaknituitspraak?  
id=FCII:N1 :RBHAA:2009:B16218  
Dat betekent dat particulier onderwijs, zoals bijvoorbeeld het Luzac en voorzieningen 
IVIO en het Infinity College, ook kunnen worden ingezet als schade beperkende 
maatregelen. Ook van scholen mag worden verwacht, gezien de verplichting om publieke 
middelen zo efficient mogelijk in te zetten, dat zij deze mogelijkheden benutten als zij 
een leerling niet zelf een passend aanbod bieden. Immers een leerling zonder onderwijs 
thuis zal op termijn hoge maatschappelijke kosten meebrengen, zie bijvoorbeeld het 
rapport van de werkgroep Vanuit Autisme bekeken van het ministerie van VWS. Ook 
scholen zullen waar mogelijk moeten meewerken aan een minnelijke oplossing om extra 
schade en bijkomende hoge advocatenkosten en proceskosten bij school en bij ouders te 
voorkomen. I mmers is deze extra kosten zijn verspilling van onderwijsgeld. 
Om die reden is het niet enkel mogelijk om achteraf de kosten van particulier onderwijs 
te vergoeden vanuit de school van inschrijving maar kan een school ook particulier 
onderwijs, zoals onderwijs op het Luzac, inzetten om schade, onderwijsvertraging en 
uitval, te beperken. 

De bevestiging van de inspectie van Onderwijs is nodig om verdere misverstanden te voorkomen 
en om het overleg met de school weer vlot te trekken. Gezien de spoedeisendheid graag per 
omgaande uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

10.2 e 
juridisch adviseur onderwijsrecht en mediator onderwijsgeschillen 

M + 	I • 10 2 e 
It) 11111•111111111,01 

W.,_www_41111111111=1.1,01, 

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijiagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), Mocht u dit 
bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan worth u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het 
bericht te verwijderen. indien u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis 
mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het bericht niet openbaar maken of op enige wijze 
verspreiden of vermenigvuldigen. 



Document 72 

Van: 
Verzonden: maandag 3 september 2018 15:23 

	

Aan: 	 poraad.ni> 
Onderwerp: RE: particulier onderwijs als passend aanbod 

Dag 

Dank. 
We gaan er mee aan de stag. 

Met vriendelijke groet, 

	

Van: 	 poraad.ni] 
Verzonden: vrij ag 31 augustus 2018 12:31 
Aan: 
Onderwerp: particulier onderwijs als passend aanbod 

Dag-, 

Hierbij zoals beloofd een mogelijke oplossingsrichting: 

Dit was je oorspronkelijke vraag: 

Een leerling van eel, van onze scholen is na een intensief ondersteuningstraject geschorst. 
Op twee voorgaande scholen was al eerder een traject onvrijwillig beeindigd. 
Voor ons SWV is het nu moeilijk om een alternatief te bieden. 
Ouders hebben hun oog laten vallen op een (erkende!) particuliere school en een observatieperiode is 
gestart. 
Wanneer deze periode succesvol wordt afgerond zijn we — mede door onze handelingsverlegenheid — 
blij met het perspectief 

Onze vragen betreffen: 
a. De inschrijving 

Telt deze B3-school als een wettige school al hebben ze geen BRIN ? 
Kan deze school hem inschrijven? 
De uitschrijving 
Kan de huidige school de leerling dan uitschrifven? 

	

c. 	De bekostiging.  Zie reactie hieronder 
Kunnen we vanuit onze handelingsverlegenheid de schoolkosten beta/en? 
De ouders hebben niet echt een vrije keuze. Ons SWV-bestuur is ook tegen eigen bekostiging 
door ouders. 

De zorgplicht 
Kunnen we vanuit het budget passend onderwijs de ondersteuning voor deze leerling bekostigen? 
We voelen ons moreel verplicht om goed voor hem te zorgen. Formeel zal de zorgplicht komen te 
vervallen 

T.a.v. a en b: zie wettelijke informatie over de b3 scholen hieronder. 
T.a.v. c: de volgende informatie 



Zoals ik begrepen heb is er geen passend aanbod op de scholen die tot het swv behoren en zou deze 
optie de best passende zijn volgens school, swv en ouders. 
Een mogelijke oplossing voor deze leerling zou via de volgende constructie kunnen zijn ( zeker 
omdat er nog geen wettelijke regeling is vanuit OCW ): 

• De leerling blijft ingeschreven bij de huidige school ( zorgplicht komt dan ook niet te 
vervallen) 

• Het samenwerkingsverband kent een voldoende groot arrangement toe aan de 
reguliere school. ( met duidelijke onderbouwing waarom voor deze constructie 
wordt gekozen) 

• De reguliere school is bereid particulier onderwijs in te kopen waarbij de leerling 
lessen volgt in de prive school. 

• De prive school gaat akkoord met de voorwaarden van de reguliere school. 
duidelijke afspraken maken over duur, inhoud, afstemming etc) 

• Casusverantwoordelijke aanwijzen vanuit swv/school om proces te volgen en 
contact met ouders te houden 

• De onderwijsinspectie erkent dat deze constructie toegestaan is ( advies : vooraf 
meenemen in het voorstel ) 

lk heb de optie neergelegd bij onze algemene helpsdesk en die gaven aan dat het wettelijk mogelijk 
zou moeten zijn. 
Van DUO heb ik nog geen reactie . 

lk ben benieuwd of deze optie een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. 
Hoor dit graag terug van je en uiteraard ook aanvullende vragen. 

Succes met de start van het nieuwe schooljaar. 

Groeten, 

Achtergrondinformatie: 

Wettelijke Informatie over B3 scholen: 

Artikel 58 WVO is van toepassing op B3 scholen. 

In lid 7, onder e wordt verwezen naar artikel 27b WVO. In dit artikel is opgenomen welke gegevens 
bij toelating verstrekt dient te worden. Hierin is opgenomen dat de B3 school de leerling kan 
inschrijven wanneer er een bewijs van uitschrijving van de oude school is verstrekt (artikel 27b, lid 1 
en 2) 

Artikel 58 

• 7 Voor een school die is aangewezen op grond van artikel 56 zijn van overeenkomstige 
toepassing: 

o 

	

	a. de artikelen 103b, eerste, tweede, vijfde tot en met achtste, en tiende tot en met  
twaalfde lid, met dien verstande dat van de gegevens, bedoeld in artikel 103b, 



tweede lid, uitsluitend worden verstrekt de gegevens, bedoeld in de onderdelen a 
tot en met g, en i, van dat lid; 

o b. artikel 103c; 
o c. artikel 103d, eerste en derde lid, met dien verstande dat artikel 103d, eerste lid, 

onderdeel a, wordt gelezen als: Onze Minister voor zover deze gegevens noodzakelijk 
zijn voor de beleidsvoorbereiding; 

o d. artikel 103f; 
o e. de artikelen 27b, 28 en 28a; en 
o f. de artikelen 118g tot en met 118i. 

Artikel 27b. Te verstrekken gegevens bij toelating 

• 1 Onverminderd bij algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften met betrekking 
tot de in- en uitschrijving van leerlingen, vindt toelating van een leerling als bedoeld in artikel 
27 slechts plaats nadat door de ouders, voogden of verzorgers of, indien de leerling 
meerderjarig is, door de leerling de gegevens betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, 
de geboortedatum, het geslacht en het persoonsgebonden nummer van de leerling zijn 
overgelegd. Indien door de ouders, voogden of verzorgers of, indien de leerling meerderjarig 
is, door de leerling aannemelijk wordt gemaakt dat geen persoonsgebonden nummer van de 
leerling kan worden overgelegd, vindt de toelating plaats met inachtneming van het derde 
lid. 

• 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden overgelegd door middel van een van 
overheidswege verstrekt document dan wel een door een andere school of een school of 
instelling voor ander onderwijs verstrekt bewijs van uitschrijving, waarin de desbetreffende 
gegevens zijn opgenomen. 

Meer informatie over mogelijkheid inkopen particulier onderwijs:  
(http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/particulier-onderwijs)  

Er is geen ander passend onderwijs voor ons kind. Kan de school of het samenwerkingsverband het 
particulier onderwijs voor ons kind betalen?" 

Antwoord 1. wordt genoemd als je de vraag stelt aan de onderwijsinspectie of het ministerie. 
Maar antwoord 2 zou wel eens het correcte antwoord kunnen zijn. 

Uitgaande van antwoord 2, zou het volgende scenario mogelijk zijn in onze fictieve casus: 

Anne staat ingeschreven op het Breeddijk Lyceum. Het Breeddijk Lyceum ontvangt  bekostiging van  
de rijksoverheid en ook een arrangement van het samenwerkingsverband  om extra ondersteuning aan 
Anne te kunnen bieden. Het Breeddijk Lyceum stelt een  OPP  op voor Anne waarin beschreven staat 
waarom er binnen het reguliere en speciale onderwijs geen mogelijkheden zijn voor Anne en dat het 
Pecunia College de meest passende oplossing is. Het Breeddijk Lyceum betaalt het Pecunia College 
om onderwijs aan Anne te verzorgen, onder verantwoordelijkheid van het Breeddijk Lyceum. Anne 
bezoekt lessen in het gebouw van het Pecunia College en van tijd tot tijd is er een voortgangsoverleg 
met het Breeddijk Lyceum waarbij het OPP geevalueerd en zonodig bijgesteld wordt. 

Voor ouders wiens kind in een vergelijkbare situatie zit als Anne, zou dit een uitkomst zijn. Om dit te 
kunnen realiseren moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

• Het kind staat ingeschreven bij een reguliere school. 
• De reguliere school en het samenwerkingsverband zijn het eens dat er geen ander passend 

onderwijs voor het kind is dan het particuliere onderwijs. 



• Het samenwerkingsverband kent een voldoende groot arrangement toe aan de reguliere 
school. 

• De reguliere school is bereid particulier onderwijs in te kopen waarbij de leerling lessen volgt 
in de prive school. 

• De prive school gaat akkoord met de voorwaarden van de reguliere school. 
• De onderwijsinspectie erkent dat deze constructie toegestaan is (bijvoorbeeld met een 

contract zoals de Miep Ziek contracten). 

Wat misschien een rol speelt bij de aarzelingen van de overheid om dit te ondersteunen, is dat 
particuliere scholen niet aan dezelfde eisen hoeven te voldoen als reguliere scholen. 
Het zal niet meevallen, maar als alle partijen willen meewerken om te voorkomen dat dit kind een 
thuiszitter wordt of blijft is dit wel degelijk mogelijk! 

Ons is niet bekend of de bekostiging door de reguliere school de kosten van het particulier volledig zal 
dekken. Het zou kunnen dat de ouders een deel zelf moeten betalen. In de Miep Ziek contracten is het 
bedrag vrijwel altijd beperkt tot de rijksvergoeding voor de betreffende leerling, en mogen de ouders 
extra kosten zelf betalen op vrijwillige basis. Ken je andere voorbeelden? Laat het ons weten!  

Met vriendelijke groet, 

PORA 
III II 

Aidacireef 4 I 3561 GE I Utrecht 
I www.DOraaci.n1  

volg ons oak op Twitter: ©PO_Raad 

niet werkzaam on vrijdag 
Ook meedoen aan een bestuurlijk visitatietraject en leren van een frisse blik van buiten? Er kunnen 
nog schoolbesturen deelnemen! Bekijk de video over het bestuurlijk visitatietraject of lees de Q&A  
bestuurlijke visitatie. 

Disclaimer: 
De informatie rzonden met dit e-mail bericht is vertrouweiijk en uitsiuitend bestemd voor de • 
geadresseerde. ikan de inbond an dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit 
expliciet in dit bericht is verwoord. I worth er op gewezen dat openbaarmaking, Vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van doze informatie aan derden, zonder toestemming van de PO-Raid, 
niet is toegestaan. Indien u doze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u verzocht de alzender hiervan 
in kennis te stellen en het originele bericht to vernietigen. 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

10 2e 
10 2e 
RE: vraag particulier onderwris 
maandag 10 september 2018 8:57:00 

vraag particulier onderwijs 

Van: 
Ve 	I 

Aan:  10.2 .e 
Onderwerp: 

Hallo 

svvv-vo-zou.nt 

10 2 e 

Van:  10 2 e 	 @owinsp.nl] 
Verz. 	 augustu 	:OS 
Aan:  10.2.e 
Onderwerp: •e: vraag particulier onderwijs 

Dag 10.2.e 

Document 73 

Hoi 0.2.e 

Dank voor je bericht. Fijn dat je de formete lijn hebt vastgehouden. 1k ben wet benieuwd 
wat je persoonlijk hiervan vindt. We spreken eikaar daar nog wel eens over. 

Groet, 
10.2 e 

In de bijlage een samenvatting betreffende de casus waar we contact over hebben gehad. 
Al met al is er voor AEI een plek gerealiseerd bij Maupertuus zonder dat onderwijs daar 
aan bijdraagt. 

Groet, 

lk ben wet benieuwd naar het vervolg. Zou je mij willen informeren? 

Groet! 

Op 23 aug. 2018 om 08:29 heeft 	 Pswv-vo-zou.nl> het 
volgende geschreven: 

Dank voor je antwoord. 
lk ga hier mee verder. 
Wellicht neem ik nogmaals contact met je op voor het vragen van advies. 

Groet, 



10.2.e 

Van: 10.2.e 	 caowinsp.nl] 
Verzonden: dinsda• 7 augustus 2018 12:33 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: vraag particulier onderwijs 

Dag 10.2.e 

Nee, het standpunt hierover is niet veranderd: het is niet toegestaan om 
particulier onderwijs met onderwijsmiddelen te bekostigen. Vooruitlopen op 
aangekondigde wetgeving mag ook niet. De onderwijsconsulent kan dus niet 
van het samenwerkingsverband eisen dat het samenwerkingsverband gaat 
betalen en suggereert dus een oplossing die wettelijk niet is toegestaan. 
Voor ouders moet dat zeer verwarrend zijn lijkt me. 

Daar komt bij dat de wetswijziging hoogstwaarschijnlijk niet zo zal 
uitpakken dat het samenwerkingsverband particulier onderwijs moet 
bekostigen als er naar de mening van het samenwerkingsverband een 
passend aanbod op een school is. Mochten ouders het niet eens zijn met het 
aanbod, zoals nu ook het geval lijkt, staat de weg naar de 
geschillencommissie open voor advies. Voor zover ik nu kan overzien is het 
plan dat, als het samenwerkingsverband geen passend aanbod heeft 
bekostiging voor een jaar mogelijk wordt en krijgt het 
samenwerkingsverband direct een herstelopdracht van de inspectie om 
alsnog het aanbod te ontwikkelen. Na dat jaar kan de leerling dan weer 
gewoon naar het bekostigd onderwijs. Particulier onderwijs zal dus nooit een 
permanent arrangement kunnen worden. ook dat moeten de 
onderwijsconsulenten zich realiseren bij hun advisering. 

Mocht je meer info willen; ik ben telefonisch bereikbaar op 10.2.e 

Groet! 

10.2.e 

<innage001.png> 
10.2.e  programmamanager passend onderwijs: 06 10.2.e 
10.2.e Powinsp.n1  ; Postbus 2730, 3500 GS Utrecht ; www.onderwijsinspectie.n1  

swv-vo-zou.nl] Van: 
Verzonden: dinsda• 17 juli 2018 10:13 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: vraag particulier onderwijs 

Geachte 10.2.e 

Vlak voor de zomervakantie nog een vraag. 

Afgelopen week heb ik een gesprek gevoerd met ouders en een onderwijsconsulent 



over een 	 met o.a. 
Deze 	is afgelopen jaar niet naar school geweest maar naar Het Plein der 
Mogelijkheden (zorginstelling). 
Ouders stellen dat de 	miv komend schooljaar weer onderwijs kan gaan 
volgen. 
Echter de extra en tijdelijke voorzieningen binnen het swv vindt men niet geschikt. 
Vanweg 	10.1.d 	zoekt men naar een plek die langdurig onderwijs 
kan verz gen omdat er dan aan 	10.1.d 	tegemoet kan worden 
gekomen. 
Volgens ouders en de consulent is er maar 1 geschikte onderwijsplek binnen het 
swv nl. Maupertuus. 
De consulent stelt dat de minister heeft toegezegd dat de mogelijkheden voor 
bekostiging van particulier onderwijs er zeker zal komen. 
Feitelijk eist deze consulent dat het swv hieraan gaan betalen. 
lk heb het (bekende ) standpunt hierover benoemd. Daarvoor kreeg ik bepaald niet 
de "handen op elkaar". 

Mijn vraag: Is het standpunt over bekostiging van particulier onderwijs de laatste 
tijd gewijzigd? 

lk heb donderdag 23 augustus een belafspraak met de consulent. 
Het zou fijn zijn als je deze mail voor die •tijd kunt beantwoorden. 

Zelf ga ik morgen op vakantie en wens jou uiteraard ook een goede zomer toe. 

Groet, 

10.2.e 



Document 73a 

Betreft 	 met een 	 .11 heeft niet of 
nauwelijks onderwijs gevolgd (a gelo en jaar dagopvang Het P em detMogelijkheden), met 
als gevolg grote 1(eer)achterstanden. 	kan lez_ken scluijven gaat moeizaam, rekenen beperkt 
zich tot de tafels. Naas eschiedenisc at heeft  III interesse) nauwelijks andere vakken 
gevolgd. 	 zou dus in staat moeten zijn om VMBO TL te volbrengen. 
D 	 vredenheid, naar de scouting. 
Vanwege 	 wordt een schoolplek gezocht wanl een meerdere 

Op 4-9 heeft een doorbraaksessie plaatsgevonden waarbij o.a. aanwezig waren: 
onderwijsconsulent, ouders, CJG, be eleidend orthopedagoog, onderzoekend psycholoog, 
directeur 	orthopedagoo 

Vanuit het swv is een aanbod gedaan aan ouders om hun 	bij  1'1:::.'E' 	in de zg. 
in te laten stromen. Ouders vinden dat echter geen optie. Zij hebben op 

Internet ge ezen da 	een zwak heeft van de inspectie. Het feit dat er een Mi 
nieuwe directeur is aangestel die aangeeft dat de situatie nu anders is lost in de 
discussie niets o .Het aanbod om ter plekke te gaan kijken wordt niet omarmt. De 
directeur van 	geeft aan dat 	wel in staat is am de 	te helpen. 

- 	Vanuit 	 is een aanbod om onderwijs thuis te begelei en om op termijn 
door te kimnen aten stromen naar ander onderwijs. Dit is geen optie voor ouders 
omdat de 	juist een langere periode met vaste mensen moet werken. 
Maupertuus geeft aan dat zij in staat zijn om de 	onderwijs en zorg te bieden. 
Probleem is de bekostiging van het particuliere onderwijs. 

Over deze laatste situatie wordt doorgesproken. 
Het CJG in de Bilt kan en wil zorpniddelen beschikbaar stellen. 
Vanuit het swv komen er geen middelen. De inspecteur is daar duidelijk over geweest. Het 
mag niet, ook niet vooruitlopend op de nieuwe wetgeving. Bovendien doet het swv een 
aanbod. 
Maupertuus kan uit een speciale pot £5000,- bijdragen. 
Blijft er nog een (niet benoemd bedrag) over om in totaal €25.000,- te bekostigen aan 
Maupertuus. 
Dit laatste zou of door ouders opgebracht kunnen worden of vanuit de gemeente de Bilt 
worden bekostigd. 

Hiermee wordt de sessie afgesloten 

Donderdag 6-9 is tijdens een vervolgoverleg, in aanwezigheid van de wethouder van de Bilt, 
besloten dat er een combi-fmanciering komt waar zowel Maupertuus als de gemeente aan 
zullen bijdragen. Hiermee is in ieder geval voor 1 jaar een plek gegarandeerd. Ouders hebben 
inmiddels ook aangegeven toch een bezoek aan de 	te zullen brengen ivm orientatie 
op het schooljaar 19-20. 

jaren kan jven. 



10.2.e 

Verzoek 
Import, 
Vraag/opmerking: 
Beste 

17 september 2018 15:52 

Document 74 

Herindicatie TLV groep 8 
Talententuin Maastricht) 

Aanmelder 
Naam 
Organisatie 

Telefoonnummer 
E-mail 
Soort aanmelder 
Specificatie 
Plaats 

10 2.e 
03LO-C1 (CLR) 
Talententuin Maastricht 
1 2 e 

@mosalira.nl 
School overige functies 
03LO-C1 
Maastricht  

Herindicatie TLV groep 8 
Vraag 
PO 
Toelating/overgang 

21625 (BGE) bestuur Stg. 
Passend Onderwijs 
Maastricht en Heu 

Details 
Korte omschrijving 
Soort melding 
Categorie 
Subcategorie 

Locatie 
Organisatie 

Planning 
Urgentie 
Streefdatum 
Doorlooptijd  

Signaal 
25 september 2018 10:01 
5 werkdagen 

Afhandeling 
Behandelaarsgroep 

Behandelaar 
Status 
Gereed 
Datum gereed 
Afgemeld 
Datum afgemeld 
Oplossingsmethode 
Geregistreerde tijd  

Toezicht 
Samenwerkingsverbanden 
10 
Afgemeld 
Ja 
5 oktober 2018 12:50 
Ja 
5 oktober 2018 12:50 
Adviseur 
00:00 

Bij deze nogmaals onze vragen op schrift. 
We hebben voor een leerling groep 8 SBO een herindicatie SBO aangevraagd. Tweede deskundige en 
commissie toewijzing voortgezet onderwijs wijzen de herindicatie af. 
Vandaag is de hoorzitting geweest bij de directeur van het samenwerkingsverband. 

Er werd aangegeven dat wanneer het samenwerkingsverband de lijn volgt van extern deskundige en CTO, onze 
heeding zich bij deze VO school moet aanmelden voor 1 okt. 
Wanneer wij in beroep gaan en deze leerling niet is aangemeid in het VO dan zou zij thuis komen to zitten. 
Wij zouden graag weten bij wie we dit kunnen navragen. Wie kan ons bier meer over vertellen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Gegevens school 
BRINIBG nummer: 03L000 
Naam organisatie: Talententuin Maastricht 
Adres organisatie: MAASTRICHT 
Opleiding en opleidingsjaar: 
Soort melder: School 

Actie 
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Import, 	 Mailimport 5 oktober 2018 12:45 
Afzender: 10.2.e 	@owinsp.nl 
Datum verzonden: 5-okt-2018 12:44 
Naar: Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl> 
Onderwerp: Automatisch antwoord: Signaal 	Herindicatie TLV groep 8 

Beste mailer, 

lk ben afwezig tot 8 oktober. Bij dringende zaken kun je een bericht sturen aan toezichtswv@owinsp.nl. 

vriendelijke groet, 
10.2.e 
werkdagen 10.2.e 

Mailimport 3 oktober 2018 15:18 Import, 
Afzender: 10.2.e 	@owinsp.nl 
Datum verzonden: 3-okt-2018 15:18 
Naar: Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl> 
Onderwerp: RE: Herinnering vraag 	Herindicatie TLV groep 8 

Is behandeld. Leerling is alsnog niet thuis komen te zitten want heeft een toelaatbaarheidsverklaring gekregen. 
Graag signaal koppelen aan Samenwerkingsverband: St PO.Maastricht en Heuvelland zodat we het in het 
toezicht kunnen meenemen. Daar is het namelijk misgegaan. 

Van: Loket Onderwijsinspectie [mailtaloket@onderwijsinspectie.nl] 
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 16:34 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Herinnering vraag 	Herindicatie TLV groep 8 

Beste 10.2.e 

Onderstaande vraag heb ik je eerder gestuurd. Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. De melder is nogmaals 
teruggekomen met de vraag wanneer ze een antwoord kan verwachten. 
Zou je, zoals eerder aangegeven door 10.2.e , contact met 	kunnen opnemen en het mij kunnen laten weten. 

lk hoor het graag. 
Groet, 
10.2.e 

Vraag/opmerking: 
Beste 10.2.e 

Bij deze nogmaals onze vragen op schrift. 
We hebben voor een leerling groep 8 SBO een herindicatie SBO aangevraagd. Tweede deskundige en 
commissie toewijzing voortgezet onderwijs wijzen de herindicatie af. 
Vandaag is de hoorzitting geweest bij de directeur van het samenwerkingsverband. 

Er werd aangegeven dat wanneer het samenwerkingsverband de Iijn volgt van extern deskundige en CTO, onze 
leerling zich bij deze VO school moet aanmelden voor 1 okt. 
Wanneer wij in beroep gaan en deze leerling niet is aangemeld in het VO dan zou zij thuis komen te zitten. 
Wij zouden graag weten bij wie we dit kunnen navragen. Wie kan ons hier meer over vertellen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Gegevens school 
BRIN/BG nummer: 03L000 
Naam organisatie: Talententuin Maastricht 
Adres organisatie: MAASTRICHT 
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Opleiding en opleidingsjaar: 
Soort melder: School 
AA 

10.2.e 	 3 oktober 2018 15:14 
In januari 2018 vastgesteld dat er een flinke groei was in de ontwikkeling. Maart vorig schooljaar 
(2018) herindicatie aangevraagd om deze ontwikkeling vast te houen. Vo was nog niet aan de orde. MDO 
gepland maar herhaaldelijk niet doorgegaan. Er is een staande afspraak binnen het swv dat leerlingen nadat zij 
12 zijn geworden geen tiv meer krijgen en naar het vo moeten. Daar is geen wettelijke grondslag voor. Ook 
bestaat de afspraak dat leerlingen niet na hun 17e jaar op het praktijkonderwijs kunnen blijven. ook daarvoor is 
geen wettelijke grondslag, maar het is beleid van het swv ingegeven vanuit financiele overwegingen (naar mijn 
mening). 
Een hardheidsclausule of tenminste een beoordeling per casus is op zijn plaats. 

De leerling heeft inmiddels alsnog een tiv gekregen en bezoekt nu het sbo. 

10.2.e 
	

3 oktober 2018 12:18 
op 3 oktober een e-mailbericht met de volgende inhoud aan de vragensteller gezonden. 

Geachte  10.2.e 

U heeft 18 september en 25 september een vraag gesteld bij de inspectie. Meermalen (25 september en 
vandaag) heb ik geprobeerd u telefonisch te bereiken. lk krijg helaas geen gehoor. 

Als u nog graag iemand wilt spreken verzoek ik u een tijdstip te noemen waarop ik u kan bereiken. 

met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Inspectie van het Onderwijs 
telefoon: 08810.2.e 	106 10.2.e 

Mailimport 1 oktober 2018 18:04 Import, 
Afzender: 10.2.e 	@owinsp.nl 
Datum verzonden: 1-okt-2018 18:03 
Naar: Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl> 
Onderwerp: RE: Herinnering vraag 	Herindicatie TLV groep 8 

ik heb meermalen gebeld maar geen gehoor gekregen. Morgen ben ik op onderzoek, woensdag kan ik nog eens 
proberen. 

Van: Loket Onderwijsinspectie [mailto:loket@onderwijsinspectie.nl]  
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 16:34 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Herinnering vraag 	Herindicatie TLV groep 8 

Beste 10.2 e 

Onderstaande vraag heb ik je eerder gestuurd. Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen. De melder is nogmaals 
teruggekomen met de vraag wanneer ze een antwoord kan verwachten. 
Zou je, zoals eerder aangegeven door 10.2.e, contact metilkunnen opnemen en het mq kunnen laten weten. 

lk hoor het graag. 
Groet, 
10.2.e 

Vraag/opmerking: 
Beste  10.2.e 
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Bij deze nogmaals onze vragen op schrift. 
We hebben voor een leerling groep 8 SBO een herindicatie SBO aangevraagd. Tweede deskundige en 
commissie toewijzing voortgezet onderwijs wijzen de herindicatie af. 
Vandaag is de hoorzitting geweest bij de directeur van het samenwerkingsverband. 

Er werd aangegeven dat wanneer het samenwerkingsverband de lijn volgt van extern deskundige en CTO, onze 
leerling zich bij deze VO school moet aanmelden voor 1 okt. 
Wanneer wij in beroep gaan en deze leerling niet is aangemeld in het VO dan zou zij thuis komen to zitten. 
Wij zouden graag weten bij wie we dit kunnen navragen. Wie kan ons hier meer over vertellen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Gegevens school 
BRIN/BG nummer: 03L000 
Naam organisatie: Talententuin Maastricht 
Adres organisatie: MAASTRICHT 
Opleiding en opleidingsjaar: 
Soort melder: School 
AA 

Import, 	 Mailimport 1 oktober 2018 14:26 
Afzender: 	 @mosalira.n1 
Datum verzonden: 1-okt-2018 14:26 
Naar: Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl> 
CC: 	 mosalira.nl> 

	
@mosalira.nl> 

Onderwerp: Re: 	Herindicatie TLV groep 8 

Beste 10.2.e 

We hebben 17 september een vraag gesteld aan de onderwijsinspectie, maar nog geen antwoord ontvangen. 
Kunnen jullie ons wat laten weten? 

Alvast bedankt, 

Met vriendelijke groet, 

Talententuin Maastricht 

Van: Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 10:08:42 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: 
	 Herindicatie TLV groep 8 

Geachte 10.2.e 

Hartelijk dank voor uw e-mail van 17 september 2018. 

Zoals toegezegd tijdens ons telefonisch gesprek leg ik uw vraag ter beantwoording voor aan een collega. lk 
verwacht dat u zo spoedig mogelijk een reactie ontvangt. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Loket Onderwijsinspectie 

Inspectie van het Onderwijs 
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Contactgegevens: 
Naam: 
Telefoonnummer: 
E-mail 

10.2.e 
10.2.e 

@mosalira.n1 

AA 

10.2.e 25 september 2018 16:33 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
www.onderwijsinspectie.n1 

Vraag/opmerking: 
Beste  10.2.e 

Bij deze nogmaals onze vragen op schrift. 
We hebben voor een leerling groep 8 SBO een herindicatie SBO aangevraagd. Tweede deskundige en 
commissie toewijzing voortgezet onderwijs wijzen de herindicatie af. 
Vandaag is de hoorzitting geweest bij de directeur van het samenwerkingsverband. 

Er werd aangegeven dat wanneer het samenwerkingsverband de lijn volgt van extern deskundige en CTO, onze 
leerling zich bij deze VO school moet aanmelden voor 1 okt. 
Wanneer wij in beroep gaan en deze leerling niet is aangemeld in het VO dan zou zij thuis komen to zitten. 
Wij zouden graag weten bij wie we dit kunnen navragen. Wie kan ons hier meer over vertellen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Gegevens school 
BRIN/BG nummer: 03L000 
Naam organisatie: Talententuin Maastricht 
Adres organisatie: MAASTRICHT 
Opleiding en opleidingsjaar: 
Soort melder: School 

Hallo 10.2 e 

Van 10.2.e kreeg ik het bericht dat 10.2.e 	 maandag teruggebeld zou worden ivm onderstaande 
vraag. lk neem aan dat dat nog niet is gelukt omdat ze bij ons terug is gekomen met de vraag wanneer ze een 
antwoord kan verwachten. Zou je op korte termijn contact met= kunnen opnemen? 

lk hoor het graag. 

Groet,  10.2.e 

Import, 
Afzender: 	@mosalira.n1 
Datum verzonden: 25-sep-2018 14:23 
Naar: Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl> 
CC 	 @mosalira.nl> 
Onderwerp: Re: 	Herindicatie TLV groep 8 

Mailimport 25 september 2018 14:24 

@mosalira.nl> 

Beste  10.2.e 

Zie aub onderstaande mail. 
We hebben u telefonisch en per mail een vraag gesteld. Weet u al meer? 

Met vriendelijke groet, 
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Contactgegevens: 
Naam: 
Telefoonnummer 
E-mail: 

10.2.e 
10.2.e 

@mosalira.nl 

10.2.e 

Van: Loket Onderwijsinspectie <loket©onderwijsinspectie.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 10:08:42 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: 	Herindicatie TLV groep 8 

Geachte 10.2.e 

Hartelijk dank voor uw e-mail van 17 september 2018. 

Zoals toegezegd tijdens ons telefonisch gesprek leg ik uw vraag ter beantwoording voor aan een collega. lk 
verwacht dat u zo spoedig mogelijk een reactie ontvangt. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Loket Onderwijsinspectie 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
www.onderwijsinspectie. nl  

Vraag/opmerking: 
Beste 10.2.e 

Bij deze nogmaals onze vragen op schrift. 
We hebben voor een leerling groep 8 SBO een herindicatie SBO aangevraagd. Tweede deskundige en 
commissie toewijzing voortgezet onderwijs wijzen de herindicatie af. 
Vandaag is de hoorzitting geweest bij de directeur van het samenwerkingsverband. 

Er werd aangegeven dat wanneer het samenwerkingsverband de lijn volgt van extern deskundige en CTO, onze 
leerling zich bij deze VO school moet aanmelden voor 1 okt. 
Wanneer wij in beroep gaan en deze leerling niet is aangemeld in het VO dan zou zij thuis komen to zitten. 
Wij zouden graag weten bij wie we dit kunnen navragen. Wie kan ons hier meer over vertellen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Gegevens school 
BRIN/BG nummer: 03L000 
Naam organisatie: Talententuin Maastricht 
Adres organisatie: MAASTRICHT 
Opleiding en opleidingsjaar: 
Soort melder: School 

AA 

Import, 	 Mailimport 20 september 2018 9:28 
Afzender: Toezichtswv©owinsp.n1 
Datum verzonden: 20-sep-2018 9:27 
Naar: Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl> 
CC: Samenwerkingsverbanden Onderwijsinspectie <Toezichtswv©owinsp.nl> 
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Contactgegevens: 
Naam: 
Telefoonnummer 
E-mail: 

10.2.e 
10.2.e 

@mosalira.n1 

Onderwerp: RE: Vraag 	Herindicatie TLV groep 8 

Hallo  10.2.e 

lk heb de contactinspecteur 10.2.e 	gevraagd om maandag contact op te nemen. 

Groeten, 
10.2.e 

Van: Loket Onderwijsinspectie [mailtoloket@onderwijsinspectie.nl] 
Verzonden: dinsdag 18 september 2018 10:09 
Aan: Samenwerkingsverbanden Onderwijsinspectie 
Onderwerp: Vraag 	Herindicatie TLV groep 8 

Beste collega , 

Onderstaande vraag heb ik in behandeling. Zelf kan ik de vraag niet beantwoorden. Kun jij me hiermee helpen? 

Wil je voor 25 september 2018 reageren? Mocht dit niet lukken dan ontvang ik daarover graag een bericht. 

Groet,  10.2.e 

Vraag/opmerking: 
Best  :10.2.e 

Bij deze nogmaals onze vragen op schrift. 
We hebben voor een leerling groep 8 SBO een herindicatie SBO aangevraagd. Tweede deskundige en 
commissie toewijzing voortgezet onderwijs wijzen de herindicatie af. 
Vandaag is de hoorzitting geweest bij de directeur van het samenwerkingsverband. 

Er werd aangegeven dat wanneer het samenwerkingsverband de lijn volgt van extern deskundige en CTO, onze 
leerling zich bij deze VO school moet aanmelden voor 1 okt. 
Wanneer wij in beroep gaan en deze leerling niet is aangemeld in het VO dan zou zij thuis komen te zitten. 
Wij zouden graag weten bij wie we dit kunnen navragen. Wie kan ons hier meer over vertellen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Gegevens school 
BRIN/BG nummer: 03L000 
Naam organisatie: Talententuin Maastricht 
Adres organisatie: MAASTRICHT 
Opleiding en opleidingsjaar: 
Soort melder: School 

AA 
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Informatie 
Aanmelddatum 	17 september 2018 15:52 	Standaardoplossing 	Er is geen 

standaardoplossing 
Gerealiseerde doorlooptijd 108:58 

	 gekoppeld 
Doorlooptijd 'On hold' 	00:00 
Aangepaste doorlooptijd 	108:58 

	 Geescaleerd 
	

Ja 

Doorlooptijd 'Afgerond' 	29:55 
	 Behandelaar (de-)escalerer10.2.e 

Doorlooptijd 'Uitvoering' 	79:03 

Extra informatie S&V 

Extra informatie 
Duur schorsing 	 0.0 

20 mei 2019 20:37 Afgedrukt door 10.2.e 	 8/8 



SWV PO 2203 

Document 76 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: thuiszttende teeding Hoogeveen 
Datum: 	 donderdag 21 maart 2019 18:10:37 
Bijiagen: 	 i0100d8/24100 

imagefialma 
'magma= 

Hoi 
	

2.e 

Lang niet gesproken, hoe is het? 

Binnenkort start ik met een 430 bij Pricoh in Hoogeveen. Eind 2018 hebben wij een paar 
keer contact gehad over een Jew-ling van Pricoh die particulier onderwijs ging volgen. 3ij 
hebt contact gehad met het SWV hierover. 

Zijn er wat jou betreft nog zaken of actuele informatie die ik mee kan nemen in het 430? 

Met vriendelijke groet, 

102e 
Inspecteur PO 
Inspectie van het Onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 2730 	3500 GS 	Utrecht 
T 06E= 

111111111koatinsgini 
Werkdagen 0 2 e 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van 
leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier 
(ISD). Voor meer informatie zie informatiebeveiliaina en privacy fibo). 

Van: 	 po2203.n!] 
Verz december 2018 15:11 
Aan: 
Onderwerp: 	uiszittende leerling Hoogeveen 

Aan  102e 

Dank voor deze 'monitoring'. We hebben elkaar gesproken en met de richtinggevende adviezen 
kan ik weer vooruit. 
Ook mooie dagen gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Van: 1 02e 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: donderdag 20 december 2018 10:58 
Aan: 	 @po2203.n1> 
Onderwerp: FW: thuiszittende leerling Hoogeveen 



Beste  10.2.e 

Van mijn collega 10.2.e 	heb ik begrepen dat hij contact heeft opgenomen met 
u. Ik hoop dat het gelukt is om elkaar te spreken. 

Voor nu vast fijne feestdagen gewenst. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Inspecteur PO 
Inspectie van het Onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 2730 	3500 GS 	Utrecht 
T o:10.2.e 

Powinsp.n1 
Werkdagen 10.2.e 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van 
leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier 
(ISD). Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibp). 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 17 december 2018 14:43 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: thuiszittende leerling Hoogeveen 

Beste  10.2.e 

Uw vraag heb ik vorige week uitgezet bij mijn collega-inspecteurs van het SWV. Zodra ik 
weet wie uw contactpersoon is, Iaat ik u dat weten. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Inspecteur PO 
Inspectie van het Onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 2730 	3500 GS 	Utrecht 
T 06 10.2.e 
E 10.2.e Powinsp.n1   

Werkdagen: 10.2.e 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van 
leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier 
(ISD). Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibo). 

Ca~po2203.nI] 
Verzonden: donderdag 6 december 2018 16:01 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: thuiszittende leerling Hoogeveen 



Aan onderwijsinspectie, 
t.n.v. 10.2.e 

We spraken elkaar eerder over een thuiszittende leerling op een van de PricoH-scholen 
(Hoogeveen) 
De proefplaatsing op de particuliere school is beeindigd en daarmee is de situatie opnieuw 
gewijzigd. 
Graag zou ik daarover contact leggen met u of een van uw collega's. 
Wie is hiervoor benaderbaar en met welke contactgegevens? 

lk zie uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

SWV PO 2203 
Schoolstraat 2b 
7921 AV Zuidwolde 
0528 

@po2203.nI  

PASSEND ONDERWIJS 



Document 77 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

10 2.e 
10 2. e 
Fwd: thuiszittende leerling Hoogeveen 
maandag 10 december 2018 11:36:16 

c.,•e003,jpg  

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: ' 10.2.e 	 @owinsp:nl> 
Datum: 10 secems - 2018 om 10:08:14 CET 
Aan: 10,2.e 	 @owinsp.nt> 
Onderwerp: ?NV: thuiszittende leerling Hoogeveen 

Hoi 10. .e 

Wij hebben eerder contact gehad over onderstaande leerlingen en SWV. De 
coordinator wit graag even contact. 

1k ben de naam van de COI vergeten. Welke contactgegevens kan ik 
doorgeven? 

Met vriendelijke groet, 

10 2.e 
Inspecteur PO 
Inspectie van het Onderwijs 

Kantoor Zwolle 

Postbus 2730 	3500 GS 	Utrecht 

T a. 10 2.e 
E 1O.2 .e 	owinsp.ril 

Werkdagen:  10.2.e 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen 
documenten met persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig 
verzoeken wij u gegevens van leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de 
documenten altijd via het Internet Schooldossier (ISD). Voor meer informatie zie 
Informatieheveiliging en privacy (ibp). 

Van: 	 po2203„nl] 
Verzonden: 	 december 2018 16:01 
Aan: 
Onderwerp: thuiszittende feeding Hoogeveen 

Aan onderwijsinspectie, 
t.n.v. 102e 

We spraken elkaar eerder over een thuiszittende leerling op een van de PricoH- 
scholen (Hoogeveen) 
De proefplaatsing op de particuliere school is beeindigd en daarmee is de situatie 



opnieuw gewijzigd. 
Graag zou ik daarover contact leggen met u of den van uw collega's. 
Wie is hiervoor benaderbaar en met welke contactgegevens? 

lk zie uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

<!--[if ivmq--><!--[endifj-->SWV PO 2203 
Schoolstraat 2b 
7921 AV Zuidwolde 
0528 — • 
PASSEND ONDERWIJS 



Document 78 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Hoi 

10.2.e 
10.2.e 
RE: thuiszittende leerling Hoogeveen 
dinsdag 26 maart 2019 16:50:48 
image002.png 
image004.png 
image006.ong 

10.2.e 

Met mij ook goed. 

Wat fijn dat je informatie ook gewoon weer wist, geldt voor mij ook 0 

Mocht er tijdens ons onderzoek nog lets oppoppen dat relevant kan zijn voor jullie dan 
laat ik het weten. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Inspecteur PO 

Inspectie van het Onderwijs 

Kantoor Zwolle 

Postbus 2730 	3500 GS 	Utrecht 

T o:10.2.e 

E 10.2.e Powinsp.n1   

Werkdagen: 10.2.e 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u gees documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van 
leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier 
(ISD). Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibp). 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 25 maart 2019 17:58 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: thuiszittende leerling Hoogeveen 

Hoi  10.2.e 

Met mij is het prima, met jou ook? 

Ik herinner me vooral dat ik informatie heb gegeven waarmee hij zei verder te kunnen, 
maar wat precies?? Mij geheugen heeft de eigenschap dat als ik de indruk heb dat het is 
afgerond ik dan ook de wisser gebruik. Dat is om te voorkomen dat het allemaal te vol 
raakt bovenin denk ik. Niet altijd handig, maar als er wel wat had gespeeld nog, dan zou 
ik het nog wel geweten hebben. 

De lijn is in elk geval geweest dat uitbesteden aan particulier onderwijs niet is 
toegestaan. 

Groet! 
10.2.e 



SWV PO 2203 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 18:11 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: thuiszittende leerling Hoogeveen 

Hoi 10.2.e 

Lang niet gesproken, hoe is het? 

Binnenkort start ik met een 4J0 bij Pricoh in Hoogeveen. Eind 2018 hebben wij een paar 
keer contact gehad over een leerling van Pricoh die particulier onderwijs ging volgen. Jij 
hebt contact gehad met het SWV hierover. 

Zijn er wat jou betreft nog zaken of actuele informatie die ik mee kan nemen in het 430? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
I nspecteur PO 
Inspectie van het Onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 2730 	3500 GS 	Utrecht 
T 0:10.2.e 
E 10.2.e Powinsp.n1 

Werkdagen 10.2.e 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van 
leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier 
(ISD). Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibp). 

Van 	 ©po2203.nl] 
Verzonden: donderdag 20 december 2018 15:11 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: thuiszittende leerling Hoogeveen 

Aan 10.2.e 

Dank voor deze 'monitoring'. We hebben elkaar gesproken en met de richtinggevende adviezen 
kan ik weer vooruit. 
Ook mooie dagen gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

van:10.2.e 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: donderdag 20 december 2018 10:58 
Aan: 	 @po2203.nI> 
Onderwerp: FW: thuiszittende leerling Hoogeveen 



Beste 10.2.e 

Van mijn collega 10.2.e 	heb ik begrepen dat hij contact heeft opgenomen met 
u. Ik hoop dat het gelukt is om elkaar te spreken. 

Voor nu vast fijne feestdagen gewenst. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Inspecteur PO 
Inspectie van het Onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 2730 	3500 GS 	Utrecht 
T o:10.2.e 
E 10.2.e Powinso.n1   

Werkdagen 10.2.e 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van 
leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier 
(ISD). Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibp). 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 17 december 2018 14:43 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: thuiszittende leerling Hoogeveen 

Beste 10.2.e 

Uw vraag heb ik vorige week uitgezet bij mijn collega-inspecteurs van het SWV. Zodra ik 
weet wie uw contactpersoon is, laat ik u dat weten. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Inspecteur PO 
Inspectie van het Onderwijs 
Kantoor Zwolle 
Postbus 2730 	3500 GS 	Utrecht 
T o:10.2.e 
E 10.2.e Powinso.n1 

Werkdagen: 10.2.e 

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van 
leerlingen of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier 
(ISD). Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibp). 

Van: 	 Capo2203.nl]  
Verzonden: donderdag 6 december 2018 16:01 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: thuiszittende leerling Hoogeveen 



Aan onderwijsinspectie, 
10.2.e 

We spraken elkaar eerder over een thuiszittende leerling op een van de PricoH-scholen 
(Hoogeveen) 
De proefplaatsing op de particuliere school is beeindigd en daarmee is de situatie opnieuw 
gewijzigd. 
Graag zou ik daarover contact leggen met u of een van uw collega's. 
Wie is hiervoor benaderbaar en met welke contactgegevens? 

lk zie uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

SVVV PO 2203 
Schoolstraat 2b 

• 7921 AV Zuldwolde 
0528 — 

@po2203.n1  

PASSEND ONDERWIJS 

t.n.v 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: bijeenkornst LP Arnersfoort 
woensdag 30 januari 2019 10:27:43 

Document 79 

Dank voor alle reactiesi 

Hoewel we informatie op onze website hebben staan, lijkt het me geen overbodige luxe 
om nog eens kritisch te kijken of het wel voldoende duidelijk is. Ook omdat er 
verschillen zijn tussen de sectoren. 
En ik kan me de vraag van een school of Ipa voorstellen wat het verschil is tussen 
'melden' en `gehoord worden'. En of dit kan/moet via het isd. 

Misschien dat het in een schema waarin per sector staat wat de verplichte stappen zijn 
voor schorsen en wat moet bij (voorgenomen besluit tot) verwijderen. 1k denk dat dit 
scholen en Ipa helpt. 

Van:  10 2 e 
Verzon - 	29 nuari 2019 20:57 
Aan: 10 2 e 
CC: 10 2 e 
0 . -r p: : .ueen omst  

Hoi alien, 

Misschien ter overvloede, want ik weet niet of de LPA's alleen naar (V)SO hebben 
gevraagd: in het VO moet de inspectie wel verplicht gehoord worden bij een 
voorgenomen verwijdering (volgt uit Inrichtingsbesluit WVO). Als ik het goed heb is dat 
bij de andere sectoren inderdaad niet zo. (Even los van de evt. bezwaarfase.) 

Groeten, 
.2.e 

Van: 10 2 e 
Verzon. 	 januari 2019 15:56 
Aan: 10 2 e 
CC: 10 2 e 
On erwerp: : .jeen omst  

3a, dat is alleen bij WEC 

Van:  10 2 e 
Verzons 	n ea 29 'anuari 2019 13:46 
Aan: 10 2 e 
CC: 10 2 e 
On erwerp: 'e. sijeen omst L me oo 

Is dat niet alleen bij de Wee? 

Op 29 jam 2019 om 10:27 heeft 
volgende geschreven: 

10.2.e @owinsp.rd> het 

Hoi 

Heel fijn dat je dit op je genomen hebt. En 10 2 e ook bedankt voor de 
reactie op de vragen van 10 2..e. 1k heb nog een nuancering op de 
verwijdering: de inspectie moet wel gehoord worden wanneer ouders 



bezwaar maken tegen de verwijdering. 

Groeten van 10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 28 .anuari 2019 18:14 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: bijeenkomst LP Amersfoort 

Hallo 10.2.e 

Bedankt voor je terugkoppeling! 
Ik heb in je mail hieronder mijn reactie bij de punten gezet, in blauw. Verder 
heb ik nu geen vragen. 

Hartelijke groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: vri.da 25 januari 2019 19:04 
Aan:  10.2.e 
CC:  10.2.e 
Onderwerp: RE: bijeenkomst LP Amersfoort 

Hoi 10.2.e 

Hierbij een korte terugkoppeling op mijn aanwezigheid bij het overleg met 
Ipa's uit de regio Amersfoort (waaronder de gemeenten Barneveld, Leusden, 
Bunschoten). 

Het was een prima bijeenkomst, veel interesse en ingebrachte casuIstiek. 
Weinig nieuws en de bekende 'problemen'. Toch een paar puntjes: 

1. Er was onwetendheid over het feit of een school een verwijdering moet 
melden bij de inspectie of niet. Dit is niet het geval (toch?) maar gebeurt 
veel/vaak (want het mag natuurlijk wel). Er waren reacties dat dit wel zo op 
onze website zou staan. Ik heb heel even snel gekeken maar vond dat niet 
terug. Wellicht goed om het even beter te checken en anders toe te voegen 
dat scholen dit niet wettelijk verplicht zijn (voor de duidelijkheid). 

Reactie  102e _ op de website van de inspectie staat het volgende, vrij 
uitgebreid: 

Regels condom verwijdering (voortgezet) speciaal 
onderwijs 
Voor het verwijderen van een leerling van een school voor speciaal onderwijs 
(so) of voortgezet speciaal onderwijs (vso) gelden regels. Hieronder een 
toelichting: 

• Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bestuur de betrokken 
lera(a)r(en) en de ouders en neemt deze gesprekken op in het 
leerlingdossier. 

• Het bevoegd gezag informeert de ()eiders schriftelijk over de 
verwijdering. In deze brief moet de aard van de verwijdering moet 
duidelijk worden verwoord en met redenen worden omkleed. 

• Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling kunnen de ouders bij het 
bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de 



beslissing tot verwijdering. 
• Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de 

bezwaren, maar mag pas beslissen: 
a. na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen, 
b. nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing 
betrekking hebbende adviezen of rapporten, en 
c. de ouders opnieuw zijn gehoord. 

• Voor leerlingen van (voormalig) cluster 3 en 4 betreft dat de definitieve 
verwijdering van een leerplichtige leerling vindt niet eerder plaats dan 
nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere 
school bereid is de leerling toe te laten. 

• Voor leerlingen van (voormalig) cluster 1 of 2: Het bevoegd gezag kan 
tot definitieve verwijdering overgaan indien aantoonbaar gedurende 8 
weken zonder succes is gezocht naar een school of school waarnaar kan 
worden verwezen. Daarna is de leerplichtambtenaar aan zet. 

()eiders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil 
over de verwijdering van een leerling aanhangig maken bij de Tijdelijke 
geschillencommissie toelating en verwijdering. De inspectie stelt zich in deze 
gevallen dan ook terughoudend op. Signalen of een groot aantal procedures 
bij bijvoorbeeld de Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering 
kunnen voor de inspectie aanleiding zijn voor nader onderzoek. 
Wettelijke regels rond schorsen en verwijderen 
De wettelijke regels rond het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen 
vindt u in artikel 40 (lid 18, 19, 20, 21), artikel 40a en artikel 61 (lid 2, 3, 4) 
van de Wet op de expertisecentra. 

Melding aan de inspectie is geen eis en staat er dus ook niet; we zouden 
hier idd ter verduidelijking expliciet kunnen toevoegen dat dit niet hoeft. Op 
de pagina over schorsen staat duidelijk dat het wel moet bij schorsing 
langer dan een dag. Ik zet 10.2.e in de cc om hierover mee te beslissen. 

2. Er waren vragen over wanneer Ipa's nou zaken moeten melden bij ons en 
wanneer niet. Ik heb gezegd dat ze zoveel mogelijk zelf in overleg moeten 
met betrokkenen om tot een oplossing te komen, maar altijd een melding of 
signaal bij ons neer kunnen leggen. Daarbij heb ik gezegd dat het altijd aan 
de coi is om in te schatten of directe actie nodig is, of dat het kan wachten 
tot een onderzoek. Ze gaven wel aan dat ze lang niet altijd een reactie 
krijgen, of pas heel laat, als ze een melding maken bij het Loket. Ik heb 
aangegeven dat ik dat herken en dat dat, ook nav Maastricht, iets is waarin 
we werken. 
React'  0.2.e  dat  is de goede reactie! Het is zaak dat we binnen alle sectoren 
bevorderen/ervoor zorgen dat Ipa's die een signaal afgeven altijd een reactie 
krijgen. Dat hebben we ook beloofd aan Ingrado en de 'pa's van de 
samenwerkingsgemeenten vsv. 
Wat je nog meer kunt zeggen is dat als ze twijfelen over het wel of niet 
afgeven van een signaal, ze via het Loket kunnen vragen om telefonisch 
contact met de contactpersoon leerplicht van de betreffende sector om 
vrijblijvend te overleggen (ook dan is het zaak dat die contactpersoon dat 
wel doet). 
3. Lpa's hebben soms de behoefte om met 'ons' (iemand vd inspectie) te 
sparren over een casus omdat ze (en soms ook een betrokken school) dan 
met een kennistekort zitten. Ik heb ze gewezen op de 'informatiepunten' 
van Rijksoverheid.nl (daarvan gaven ze hetzelfde aan als bij het Loket), 
Ouders en Onderwijs (kenden ze eigenlijk niet, wat mij verbaasde), Ingrado 
(kennen ze, maar is lang niet altijd toereikend). Ik heb wel duidelijk 
gemaakt dat ik me de behoefte kan voorstellen en dat het in bepaalde 
gevallen ook prima is dat ze bijv mij bellen, maar dat wij geen primaire 



C@owinsp.n1 

functie hebben als kennisbasis of vraagbaak. 
Reactie 102 e : helemaal mee eens. 

4. Ze hebben last van onderwijsconsulenten die 'voorstellen' doen die 
wettelijk niet mogelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn het bekostigen van 
particuliere instellingen of voorzieningen. Dit is een punt dat bij ons bekend 
is. Voor dit punt heb ik aangegeven dat ze dit bij ons moeten/kunnen 
melden. Niet alleen het felt dat de onderwijsconsulenten dit voorstellen (dit 
nemen we dan op met OCW), maar ook dat dit gebeurt en bij welke 
samenwerkingsverbanden, want dan kunnen wij die verbanden hierop 
aanspreken. 
Reactie 102 e : prima lijn lijkt mij. 

5. Er kwamen gedurende het overleg nog een paar punten naar voren, maar 
we hadden geen tijd om dit to bespreken. Ze zetten dit op de mail en sturen 
dat naar me toe. Ik zal die vragen bekijken en de beantwoording voor mijn 
rekening nemen. Ik zal mijn reactie eerst aan je voorleggen, en zo nodig 
advies inwinnen bij JZ of 
Reactie  10.2.e  dat is goed. 

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 
Voor nu een goed weekend! 
Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

Inspecteur toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
T 088 - 669 
M 06 

10.2.e 

10.2.e 
:10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: zonda• 20 .anuari 2019 17:57 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: RE: 	Aanvraag bijdrage gastcollege of bijeenkomst 

Hallo 10.2.e 

Fijn dat je me hierover informeert. Prima dat jij het gesprek met deze Ipa's 
aangaat. 
Ik heb geen aanvullingen n.a.v. de gestelde vragen. 

Laat je me nog even weten hoe het is verlopen? 

Succes en hartelijke groet, 

10.2.e 
Inspecteur mbo 
Centrale contactpersoon verzuim en leerplicht 
Tel. 0:10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzonden: vri.da 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: 

Beste 10.2.e , 

18 januari 2019 15:57 

Aanvraag bijdrage gastcollege of bijeenkomst 



Inspecteur toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
T 088 - 669 
M 06 - 

10.2.e 

10.2.e 
E  10.2.e 	c@owinsp.n1  

Caamersfoort.nl] 
18 anuari 2019 14:30 

Aanvraag bijdrage gastcollege of bijeenkomst 

Ik ben volgende week aanwezig bij een overleg van leerplichtambtenaren uit 
de regio Amersfoort. Ter voorbereiding hebben ze me een aantal vragen 
gestuurd, zie hieronder. Ik verbaas me soms toch wel over de vragen die ze 
stellen en wat dit zegt over hun kennis.... 

De vraag (om aanwezig te zijn bij dit overleg) kwam in eerste instantie 
binnen bij po, maar zij hebben hem doorgeschoven naar ons (ic ons afd 
hoofd 10.2.e 	). Zij vroeg aan mij of ik dit wilde oppakken. Omdat ik 
contactinspecteur van samenwerkingsverband in deze regio ben ligt dit ook 
wel voor de hand. 

Jij bent natuurlijk van de werkgroep VSV, dus leek het me ook goed jou nog 
even te informeren (ook op advies va  10.2.e  ). Ik verwacht niet direct 
antwoorden van je op de gestelde vragen, want daar kan ik wel mee uit de 
voeten. Ik ga niet overal even diep op in. Ik heb mbt GOAL en 
thuisonderwijs nog wel wat algemene info gevraagd aan 
omdat zij zich bezig houden met de thuisonderwijs of in ieder geval het 
traject in de richting daartoe. 

Mocht je nog aanvullingen, opmerkingen of aandachtspunten hebben bij de 
vragen die nu vanuit LP gesteld zijn, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Van: 
Verzonden: vrijda 
Aan:  10.2.e 
Onderwerp: RE 

Beste 10.2.e 

Wij hebben geen contact meer gehad na onderstaande mail. Graag hoor ik nog van 
u of u met de auto komt naar de bijeenkomst? Dan kijk ik nog even of ik een 
parkeerplek voor u kan reserveren. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
	

Leerplichtambtenaar en buitengewoon 
opsporingsambtenaar 
Gemeente Amersfoort I Werkdagen: 10.2.e 

M OMEN I Bezoekadres: Stadsring 75 I 
http://www.amersfoort.n1   

Van: 10.2.e 
Verzonden: vrijdag 14 december 2018 12:36 



Aan: 
Onderwerp: RE: 

Powinsp.nl> 
Aanvraag bijdrage gastcollege of bijeenkomst 

10.2.e 

Beste 10.2.e 

Dank voor de bevestiging van uw aanwezigheid op onze regiobijeenkomst op 
donderdag 24 januari 2019 van 10:00 — 11:00 uur. Fijn dat u aanwezig kunt zijn. Het 
overleg zal plaatvinden op het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Amersfoort. Wilt u laten 
weten of u met de auto komt naar de bijeenkomst? Dan kan ik kijken of ik een 
parkeerplek kan reserveren. Het is een informele bijeenkomst met collega's vanuit 
onze regio Eemland waarbij wij ervaringen uitwisselen, o.a. zaken waar wij in ons 
werk tegenaan lopen. lk heb van tevoren de collega's in de regio een e-mail 
gestuurd om de vragen te inventariseren. 

Vragen onderwijsinspectie 

Wat ik graag van de inspectie hoor/met ze bespreek is het melden van een school 
wanneer iets niet goed loopt (bijvoorbeeld verzuimbeleid). Hoe zien ze dat graag? 
Wat kunnen wij van hen verwachten en wat verwachten ze van ons? 
En ook vraag ik me of hoe het gaat met de inspectieronde (huidige pilot) langs de 
PO scholen mbt verzuimcontrole en of ze dat ook bij VO willen gaan doen op deze 
manier (dus los van de reguliere controles en of we weer gevraagd worden aan te 
sluiten). 

Wat doet de onderwijsinspectie met klachten van ouders naar school? 
Wat maakt dat de onderwijsinspectie terugverwijst naar leerplicht bij zaken waarin 
wij niet lets kunnen betekenen? Casus van een leerling waarbij school voornemens 
was leerling te verwijderen. Leerplichtambtenaar heeft ouder naar de 
Onderwijsinspectie verwezen, omdat ouder het niet eens was met dit voornemen 
en vond dat school niet voldoende voldeed aan de zorgplicht (huiswerk aanleveren 
ed). De Onderwijsinspectie verwees ouder vervolgens weer terug naar de 
leerplichtambtenaar. 

lk ben benieuwd naar wat de bevindingen zijn van de Inspectie mbt Passend 
Onderwijs in de praktijk, en dan de afstemming met Jeugdhulp in de gemeente. 
Welke ontwikkelingen zien zij, wat zijn voor hen aandachtspunten. Welke rol zien zij 
bij het voorgenomen wetsvoorstel Onderwijs op ander plaatsen. Impliceert dat in 
hun visie mogelijkheden voor thuisonderwijs. 

Bij wie moet school het melden dat een leerling tijdelijk bijvoorbeeld vanwege 
gedrag (en soms in afwachting van een plek elders) niet hele dagen op school 
aanwezig kan zijn? Leerplicht geeft bij school aan dat zij dit kunnen melden bij de 
Inspectie. Inspectie geeft aan dat zij dat moeten melden bij Leerplicht. 
Kennismaking en informatie vanuit Inspectie, zal mogelijk het contact vanuit 
Leerplicht met de Inspectie vergemakkelijken. 
Behoefte aan informatie door Inspectie wat er gebeurt wanneer school een 
verwijdering van een leerling bij de inspectie meldt. 

Op de dag kunt u zich melden aan de balie bij de hoofdingang, ik zal u aanmelden 



10.2.e Powinsp.nl] Van: 

als bezoeker. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van mijn e-mail, hoor ik graag van u! 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 	 I Leerplichtambtenaar en buitengewoon 
opsporingsambtenaar 
Gemeente Amersfoort I Werkdagen: 

M 06 	Bezoekadres: Stadsring 75 
http://www.amersfoort.nl   

Verzonden: donderdag 13 december 2018 15:52 
Aan: 
	 Pamersfoort.nl> 

Onderwerp: FW: 	Aanvraag bijdrage gastcollege of bijeenkomst 

Beste 10.2.e 

Naar aanleiding van ons gesprek zojuist bevestig ik hiermee mijn 
aanwezigheid op 24 januari 2019 van 10.00uur tot 11.00uur. Graag ontvang 
ik van u de vragen die verzameld zijn, zodat ik me daarmee kan 
voorbereiden op de bijeenkomst. 

Mocht u nog andere vragen hebben, dan ben ik bereikbaar via onderstaande 
contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Inspecteur toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
T 088 - 669 
M 06 - 

10.2.e 

10.2.e 
E  10.2.e 	cowinsp.nl  

Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
T 088 - 669 60 00 
F 088 - 669 60 50 
W www.onderwijsinspectie.nl   
Bezoekadres 
Park Voorn 4 
3544 AC Utrecht 

Afzender: 	@amersfoort.n1 



Datum verzonden: 12-dec-2018 11:05 
Naar: 'Loket Onderwijsinspectie' <Ioket@onderwijsinspectie.nl> 
Onderwerp: RE: 	Aanvraag bijdrage gastcollege of 
bijeenkomst 

Beste 10.2.e 

Dank voor uw reactie. lk heb nog even overleg gehad met het 
OM, maar 24 januari is zeker nog een mogelijkheid, bij voorkeur 
van 10:00 ? 11:00 uur. Uw collega kan mij benaderen via 
onderstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e Leerplichtambtenaar en buitengewoon 
opsporingsambtena r 
Gemeente Amersfoort I Werkdagen: 10.2.e 

T 	 IM 06-1111111. IBezoekadres: Stadsring 75 I 
http://vvvvw.amersfoort.n1   

Van: Loket Onderwijsinspectie [ 
mailtoloket@onderwijsinspectie.n11 
Verzonden: maandag 10 december 2018 16:47 
Aan: 	 @amersfoort.nl> 
Onderwerp: 	Aanvraag bijdrage gastcollege of 
bijeenkomst 

Geachte 10.2.e 

lk heb uw vraag voorgelegd aan mijn collega. 

24 januari in de ochtend is misschien een mogelijkheid. Is dit nog 
steeds mogelijk voor u en collega's? 
Mijn collega zal dan contact met u opnemen voor verdere 
afstemming. 

Dank alvast. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Loket Onderwijsinspectie 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
www.onderwijsinspectie.n1  

AA 



Document 80 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

/u2 e 
10 2 e 
RE: financiering afternabeve trajecten 
maandag 1 oktober 2018 10:28:07 

Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb at heel wat verjaardagen gehad dus dat begint te 
wennen. 

Tot morgen, 
7 

Van: 10 2 e 
Verzon en: m n ag 1 oktober 2018 10:19 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: 	inanciering altematieve trajecten 

Hoi 10.1  Goede verjaardag gehad? 

Zie in je e-mail. Het loopt inmiddels de spuigaten uit.... 

Inderdaad zou ook het ondersteuningsplan hierover duidelijk moeten zijn. 

Van: 10 '2. e 
Verzon en: maa g 1 oktober 2018 9:44 
Aan: 10 2 e 
Onderwerp: TY inanciering alternatieve trajecten 

Hoi 

kreeg een aantal vragen over situaties die naar financiering va particulier onderwijs 
neigen. In mijn ogen zijn alle vragen oneigenlijk. Op de le plaats omdat in het 
ondersteuningsplan niet omschreven staat of deze ondersteuningsvormen 
(arrangementen) onder de extra ondersteuning vallen en omdat onduidelijk is dat wie de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijs draagt. En hoe dat is geregeld. 
Wat vind jij? 

Van: Nico t Hooft 	@swvvowestfriesland.nli 
Verzonden: dond 
	

september 2018 10:26 
Aan: 
Ondetwerp: nanciering altematieve trajecten 

Best :10.2.e 

lk zie dat het aantal vragen rand de vormgeving en financiering van alternatieve trajecten 
toeneemt. lk weet dat er landelijk beleid in ontwikkeling is om onderwijs op een andere locate 
dan school mogelijk te maken, en hoar graag jouw mening over bepaalde vragen en oplossingen 
in de praktijk. 
Een paar voorbeelden: 

• Een leerling met 10.1.d 	 blijkt op 
het vlak van taal en rekenen een aantal basisvaardigheden op zoin niveau te beheersen 
dat er, buiten wat de vo-school te bieden heeft, extra bijles nodig is die gevonden wordt 
bij een particulier instituut dat gespecialiseerd is in het leren van 10.1.d 	. De 



school vraagt aan het swv een vergoeding hiervan. 
110.2.e 
De school mag geen onderwijsmiddelen besteden aan particulier onderwijs. Dat betekent 
dat een vraag aan het samenwerkingsverband om onderwijsmiddelen die zijn bestemd 
voor onderwijs en/of extra ondersteuning niet aan de orde is. 

• Dezelfde leerling blijkt door de schoolgang zodanig (over-)belast te worden dat besloten 
wordt dat, een of twee vakken via IVIO@school gaat volgen. De school vraagt aan het 
swv een vergoeding hiervan. 

110.2.e 
De school mag IVIO-onderwijsmaterialen inkopen en gebruiken om het onderwijs vorm 
te geven, maar alleen onder haar verantwoordelijkheid. Uitbesteden mag niet. Het 
samenwerkingsverband mag deze middelen vergoeden, maar waarom zou hij dat doen? 
De school ontvangt immers bekostiging voor de leerling. 

• Een andere leerling, 10.1.d 	 , volgt al geruime tijd geen 
regulier onderwijs. De leerling heeft eerst een traject bij Feniks Talent in Utrecht gevolgd 
en volgt nu sinds een jaar een traject bij een bijlesinstituut. Dit traject wordt deels 
gefinancierd door de gemeente, deels door de school \Naar" nog staat ingeschreven. 
Inmiddels heeftli een aantal certificaten op vwo-niveau behaald. De vraag aan het swv is 
nu om mee te betalen aan een min. 2-jarig traject bij het bijlesinstituut, met als doel dat 
de leerling een vwo-diploma behaalt. 

10.2.e 
Meebetalen door het samenwerkingsverband is niet toegestaan, evenmin de eerdere 
bekostiging door de schoolwaar hij is ingeschreven. Bij deze eerdere bekostiging is dus 
sprake van onrechtmatige besteding. 

• Een dergelijk voorbeeld heb ik ook van een leerling die een aantal jaar via IVIO vwo 
gevolgd heeft met als doel in te stromen in de bovenbouw van een reguliere school. 

Mijn lijn tot nu toe is dat ik kortlopende trajecten die tot doel hebben de regelmatige schoolgang 
weer mogelijk te maken, wel financier mits die de mogelijkheden van een school om de extra 
ondersteuning te bieden overstijgen. 
Hoe kijk jij hier vanuit de Inspectie tegenaan? 
110.2.e 

Uitgangspunt is dat al het onderwijs dat de school bekostigd moet plaatsvinden onder 
volledige verantwoordelijkheid van het bevoegci gezag. Daartoe hoort niet het onderwijs 
dat een particuliere instelling/school verzorgt. Onderwijsbekostiging kan een 
samenwerkingsverband of een school daaraan dus niet besteden. 

Met vriendelijke groet, 
Nico 

Nico 't Hooft 
Directeur SWV VO West-Friesland 
A: Koopvaarder 1, 1625 BZ Hoorn 
P: Postbus 3040, 1620 GA Hoorn 
T: 
M:06-1111. 
Werkdagen: 



Van: 
Ye/z' 
Aan• 102 e 
CC:  10 2.e 

rwerit: 

Van: 10 

1. • 	 .11 •,I1 erre e 

Document 81 
Vans 
Aans 
Co 
0 
Dabagas  

RE: Viva 
vrijdaq 12 Axil 2019 11i211:00 

1k doe ook nog (weer) even een duit in het zakje: 

Feniks Talent: httpslifenikstalent nl/. Hebben we paar jaar geleden al mee kennisgemaakt. Hoorde in het G4-overleg van Utrecht 
dat de club ook bij de gemeente bekend is. Maar ook dat ze weten dat het niet is toegestaan daar `onderwijs' te volgen (of in 
ieder geval dat dit geen school is). 

Bureau voor pedagogiek:  https.//www bureauvoorpedagogiek ni/ 1k heb hier eerder mee te maken gehad bij het 
samenwerkingsverband V03006 Oss (Uden Veghel). Toen gerneld dat leerlingen hier geen gebruik van kunnen maken ter 
vervanging van het onderwijs. Dat ze hier na schooltijd begeleiding krijgen is natuurlijk prima. Het er onlangs geen signalen over 
ontvangen. 

“..14  A' r 	.4* 	It,  • * 4 «,* 	*40 	4tiro 	I 440* * • 	*0*. 	, 	.10.. 	4* 7.  wir  Verder heeft deze website 
rijtje gezet. Initiatieven van 'ons lijstje' staan hiertussen. Een aan I a 
het allemaal niet-toegestane dubjes zijn. 

Vriendelijke groet, 
102 e 

alles al voor ons op een 
eren herken ik ook, maar lang niet Mies. Is dus ook de vraag of 

Hallo 

In onderstaand bericht lees ik dat we 'vage onderwijs-zorgconstructies' bij jou rnoeten melden. lk heb et drie in het vizier en nag een aantal `vage 
onderwijsconstructies': 

1. Acato in Rotterdam. Dit is een particulier initiatief van ouders voor leerlingen in het poi en vo. Doelgroep: HB en ASS. Het werd eerder 
bekostigd uit PGB's, maar de gemeente Rotterdam wil(de) daarmee stoppen. We hebben de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden 
gesproken over dat er geen onderwijsgeld naar zo'n particulier initiatief mag, en dat de schoolbesturen en swv-en moeten zorgen voor zo 
passend rnogelijke plekken voor ate leerlingen. Scholen rnogen het onderwijs ook niet uitbesteden aan Acato. Voor zover ik weet, gebeurt dat 
nu niet (meet). Maar helemaal zeker weet ik dat niet, Acato is nog wel actief mogelijk gefinancierd vanuit zorg. 

2. LIVE in Leiden, een particulier initiatief wear ouders 'onderwijs' aan leedingen (po en vo) geven. We hebben eerder gesproken over dit 
initiatief, het toezicht op herstel door het samenwerkingsverband loopt nog. De schoolbesturen zoeken naar oplossingen voor hun individuele 
leerlingen am ze weer op school terug te krijgen. 

3. De Grote Brander, een zorgboerderij in Deventer. Dit is een zorgiocatie wear oak enkele leerlingen onderwijs ontvingen van een vso-docent. 
We hebben het samenwerkingsverband aangesproken en nu zijn er voor de leerlingen plekken op scholen geregeld of een vrijsteiiing van de 
leerplicht. Uit het veld verneem it dat de zorgboerderij toch weer rekeningen stuurt naar schoolbesturen, die de rekeningen (terecht) niet 
betalen, maar het rommeit dus nag wel. 

4. Vanuit de gemeente Amsterdam meting ik een overzicht met voorzieningen wear (meestal vo-)scholen soms leerlingen naartoe sturen, al 
dan niet tijdelijle De gemeente is met Leerplicht en het samenwerkingsverband actief in het uitzoeken wet er wel en niet mag, zodat LP dear 
beter op tan toezien bij de scholen. Ze hebben hierover met onze jurist en mij een gesprek gevoerd. Dit gaat meet over onderwijs dan 
onderwijs en zorg, ails die scheidslija ook niet altijd duidelijk te trekker. 

Tot zover. 

Greet, 
10 2 e 
Met vnendelijke groet, 

Inspecteur van het onderwijs 
Park Voorn 4 I 3544 AC I UTRECHT 
Postbus 2730 I 3500 GS I UTRECHT 

T 088 669  IO2 
M M 06 10 2 
http: 	 ijsins,f3ANtina 

Bests collega's, zie hieronder. Verzoek dus cm alle tussenconstructies te melded bij 102,e 	in7ake NBO. 

Lijkt me ook goed dat we 	een keer vragen aan te sluiten bij one overleg can eens de balans opts maker' en inzage te krijgen in het 
lijstje tot no toe. 

t mij betreft dus een puntje voor wen komend overleg. 

Gr. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 



) (#2) 

Van:  10 2 E. 
Datum: 
AWE  10.2  
Onderwerp: 

ri,owingp ni> 
Fled: Cita groep 8 

Verz  • • - 	• 	• - • 10 april 2019 11:48 
Aan: ' 0 2 L. 
Onderwerp: 	'71 • 	FW: Fwd: Oto groep 8 	 (#2) 

Begin doorgestuurd bericht 

Ha 	 je graag! Vooral de tssenconstructi ues tussen onderwijs en zorg. Deze leerlingen hebben alien ontheffing, maar 
we IRE deze situaties ook tegen zonder dat er van ontheffing sprake is. 
1k heb met Rogier afgesproken dat ik een lijstje ga maken van situaties die wij kennen, om eventueel of te stemrnen met 

Goed om onze lijst naast s tuaties te leggen die jullie kennen. 
Groot, 
102e 

Van:  10 2 e 
verz. 	 . 	. 

AanOnderwem:DI Melding  

april 2019 16:15 

FW: Fwd: Cito groep 8 	 ) (#2) 

Beste wpm, 
Ik stuur je deze mail door vanwege je betrokkenhe d bij NBO. Zijn dit signalen die jij ook wil/moet zien? Dus als we ergens 
dit soort 'instellingen-die-zich-voordoen-als-schoor tegenkomen? 

In dit geval is de vraag beantwoord en daarmee afgenand. Maar wat mij betreft kan het een staartje krijgen bij het toezicht 
op de samenwerkingsverbanden in de regio (waar ik col van ben), omdat deze club dus leerlingen opvangen en dus niet near 
het bekostigde onderwijs gaan. In enkele gevallen kan dat prima, maar ik begrijp van de directeur dat de aantatten oplopen. 
Dat vind ik dan weer zorgetijk. 

Ik boor het graag van je. Als je de informatie wit ontvangen, dan geef ik dat ook door aan mijn collega's van het team swv. 
Met vriendelijke groet, 
10 2 e 

Inspecteur  ;7 11  samenwerkingsverbanden passend onderwijs 

Van: 
V 	 april 2019 13:47 
Aa
onde

appL
ei

n: 
din 	FW: Fwd: Oto groep 8 

Hoi mgm 
Ik heb Plein der Mogelijkheden gebeld en de directeur gesproken. Ze heeft vanochtend een telefoontje gehad van CvTE en 
die hebben medegedeeld dat ze hen niet vergeten zijn en ervoor gaan zorgen dat de leerlingen op 24 april en/of 25 mei mee 
kunnen doen met 'hertoets' (een volgend toetsmoment, dat zat jij weten). 

1k kreeg niet het idee dat dit is in combi met een bestaande school. Hoe ze het dan gaan doen weet ik niet, maar ik vind het 
wet zorgetijk. Hierrnee gaan ze volgens mij (wettetijke) grenzen over en werken ze niet-toegestane constructies in de hand. 
Dat moat niet kunnen. 

Zie hieronder ook de reactie va 10 °) e : teerlingen moeten ingeschreven staan om leerlingen mee te nemen in de toes. 
Tenzij OCW lets weet over leerlingen e niet ingeschreven staan (zie opmerkingglE). Dan boor ik graag van ze waar dit 
op baseren. 

Formeel kunnen ze de leeriingen wet inschrijven en meenemen in de toets, maar dan zijn ze daarna ook wet verantwoordetijk 
voor het onderwijs aan de leerling en geldt de zorgplicht. 

1k begreep van de directeur van PdM dat de kinderen een ontheffing hebben en (dus) nergens ingeschreven staan. Ook het 
aantat kinderen dat ze opvangen neemt toe. Dat vind ik een zorgetijke ontwikketing en neem ik mee voor het toezicht op de 
samenwerkingsverbanden in die reg o. 

1k heb nog specffiek gevraagd aan de directeur van PdM of ze van ons nog lets wit of verwacht en het antwoord was nee. 1k 
heb dus gezegd dat het dan dus voor ons hiermee kiaar is voor deze vraag/casus. Dat was akkoord. Ze handelt en 
communiceert nu verder met CvTE. 

1k heb deze casus wet onder de aandacht gebracht van Rogier, omdat ik het handelen van CvTE en OCW hierin dubieus vind 
en niet-toegestane constructies in de hand werkt. Dat tijkt me niet wenselijk. 

Dus ook voor mij is het hiermee nu kiaar. Mocht je nog vragen hebben, dan boor ik dat graag. 
Vriendelijke groet, 

1111111 

Hoi® 

De normen rond de eindtoets r chten z ch tot openbare scholen en u t de openbare kassen bekostigde bijzondere scholen. Die 
moeten zorgen dat de leerlingen (tees: de teerlingen die ingeschreven staan op zo'n school) in het achtste schooljaar in een 
vottedige week tussen 15 april en 15 mei een centrale eindtoets afleggen. Dear zien wij op toe. De wet regett niets voor 
andere leerlingen. D t tijkt me meer een vraag voor OCW (7) 

Groet 



Van: 10.2.e 
Verzon • en:. ins ag 9 april 2019 17:05 
Aan: 1 0.2.e 
CC: 10.2.e 
On. erwerp: RE: Me .ing 
Urgentie: Hoog 

FW: Fw.: Cito groep 8 	 ) (#2) 

Van: 10.2.e 
Verzon . en: ons ag 9 april 2019 17:00 
Aan: 1 0.2.e 
CC: 10.2.e 
On. erwerp: FW: Me ing 	 : FW: Fw.: Cito groep 8 
Urgentie: Hoog 

(#2) 

Dag 10.2e 

10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzon . en:ins. ag 9 april 2019 17:57 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: Melding 	 : FW: Fwd: Cito groep 8 c ) (#2) 
Urgentie: Hoog 

Hoi  10.2.e 

Een korte vraag (misschien is het antwoord lang....): moet een leerling ingeschreven staan op een (po-)school om een 
eindtoets te maken? In de casus hieronder (lang verhaal) is de situatie zo dat leerlingen nu geen (bekostigd) onderwijs 
volgen, maar wel een eindtoets willen maken. Kan het dan zo zijn dat ze meedoen met een plaatselijk po-school, zonder dat 
ze daar ingeschreven staan? 

Ik hoor graag van je! 

Vriendelijke groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzon . en: ins ag 9 april 2019 17:36 
Aan: 1 0.2.e 
CC: 10.2.e 
On . erwerp: FW: Mel 	 FW: Fwd: Cito groep 8 ( 11) (#2) 
Urgentie: Hoog 

Hallo 10.2.e 

Dit is onderstaande info. Pak jij die op? 

Groet 
10.2.e 

Beste  10.2.e 

Dit verzoek komt op een erg ongelukkig tijdstip voor mij aangezien ik deze week geen kans zie hier actie in te ondernemen. 
Bovendien lijkt het me beter als een inspecteur die in deze regio werkzaam is en de contacten heeft dit doet. Ik stuur de mail 
daarom door near 10.2.e 	. Hij weet vast wie dit op korte termijn kan oppakken. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Zie onderstaande berichten van het CvTE. 

Lang verhaal kort: Het Plein der Mogelijkheden is een zorginstemming in Amersfoort. Zij willen een vier jongeren terug laten 
vloeien naar het onderwijs. Deze hebben de leeftijd om naar het VO te gaan. De zorginstelling wil deze vier jongeren daarom 
graag een eindtoets laten maken, zodat deze leerlingen dit resultaat kunnen gebruiken bij het instromen in het vo. 

We hebben doorgegeven dat de jongeren gratis op een basisschool in de buurt de eindtoets zouden kunnen afnemen. Dat 
deze jongeren niet ingeschreven hoeven te staan bij de school en dat de opbrengsten ook niet meegenomen zullen worden in 
de beoordeling van deze scholen. De zorginstelling heeft aangegeven dat geen enkele basisschool deze leerlingen onder hun 
bevoegd gezag een eindtoets wil laten afnemen. 

Kun jij contact op te nemen met de zorginstelling Het Plein der Mogelijkheden 	 om te kijken met welke 
basisscholen ze contact hebben gehad? Misschien dat een basisschool wel bereid is de jongeren onder hun gezag een eindtoets of te 
laten nemen als ze van de inspectie horen dat er geen negatieve consequenties aan verbonden zijn. 

Aangezien de afname volgende week is heeft het proces haast. 

Hartelijke groet, 
10.2 e 

Van: 10.2.e 
Verzon . en:. ins ag 9 april 2019 16:02 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Me ding 	 FW: Fwd: Cito groep 8 I M=) (#2) 

Dag 10.2.e 

Dank voor het doorgeven. We gaan vanuit hier met spoed kijken of het aan OCW is om contact op te nemen met deze 
scholen om ze te bewegen de leerlingen deel te laten nemen..Je hoort van ons. 



Groet, 
10.2 e 

Van: 	 (8 cvte.n11 
Verzon en: ins ag 9 apri 2019 15:26 
Aan: 10 2.e 
Onderwerp: FW: 	 FW: Fwd: Cito groep 8 ( ) (#2) 

Hoi 10.2 e 
Deze vraag is eerder aan jullie voorgelegd. Probleem is echter dat zij geen school kunnen vinden om deze leerlingen via die school in te 
schrijven/deel te laten nemen. Wat nu? De tijd dringt. Eerder suggereerde de helpdesk onder een fictief brin nummer te werken, maar 
dat lijkt me ook niet direct wenselijk. Graag jullie spoedige reactie. Groet 

10.2.e 

College voor Toetsen en Examens 
Muntstraat 7 I 3512 ET I Utrecht 
Postbus 315 I 3500 AH I Utrecht 

T 03010.2.e 
M 0610.2.e 
10.2.e OWAL - 

p www centrateeindtoetspo nt 
httos //twittercom/ute  

Van:10.2.e 	 (@orte.n1.> 
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 15:17 
Aan:10.2.e 	 Pcvte.nl> 
Onderwerp: Fwd: Melding 	 FW: Fwd: Cito groep 8 

Wil jij deze behandelen? Grl 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: CvTE  <info@cvte nl> 
Datum: 9 april 2019 om 14:55:18 CEST 
Aan: 10.2.e 	ii)cvte nl> 
Onderwerp: e s ing 	 FW: Fwd: Cito groep 8 	 ) (#2) 
Antwoord aan: CvTE < tom) 	ill> 

10.2.e 

) (#2) 

Dag  10.2.e 

Onderstaande melding is bij ons binnengekomen. Kan jij een antwoord formuleren? 

Groet, 
10.2.e 

Kenmerk: 
Onderwerp: 	Fwd: 

Melding : 

Dag collega's, 

Wij hebben een tijdje terug Het Plein der Mogelijkheden op de hoogte gebracht van jullie onderstaand antwoord. Het gaat om 4 
leerlingen die ze willen laten meedoen met de CET  2019. Nu hebben wij van 	 te horen 
gekregen dat geen een school deze 4 leerlingen wit helpen. Onze vraag aan jullie is of er nog iets voor deze leerlingen is te doen zodat ze 
toch de toets zouden kunnen maken. 

lk hoop van jullie te horen, 

Met  vriendelijke groet, 

10.2.e 
•e.ewer er xamens CET 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Kempkensberg 12 I 9722 TB Groningen 

T 050 1 0 2.e 
E10.2.e 
	a@duo.n1 

10.2.e 



05010.2.e 
10.2.e a; . 

Geacht :10.2.e 

Van: CvTE [mailto:info(&cvte.nl] 
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 10:27 
Aan: Centrale Eindtoets PO 
Onderwerp: Melding 	FW: Fwd: Cito groep 8 	 ) (#1) 

Dag 10 2 e 

Willen jullie onderstaande reactie verzenden? 

Groet, 
10.2.e 

Reactie : 

Geachte 10.2.e 

Naar aanleiding van uw vraag of u vanu t uw instelling een aantal jongeren de Centrale Eindtoets kunt laten afnemen 
kunnen wij u als volgt berichten. 

Aan de Centrale Eindtoets zijn geen kosten verbonden. 

Indien de leerlingen niet zijn ingeschreven op een school, en wij denken dat dat bij de jongeren waarover u spreek het 
geval is, kunnen zij op een basisschool een eindtoets afnemen. Hiervoor hoeven de leerlingen niet op die basisschool 
ingeschreven te staan. De betreffende basisschool vraagt extra toetsen voor de leerlingen aan bij de toetsaanbieder en 
geeft aan de inspectie door dat leerlingen die niet bij hen staan ingeschreven wel op hun locatie de toets afnemen. Zie 
ook de verwijzing hieronder naar artikel 2 van het toetsbesluit. U zult dus met een school bij u in de buurt afspraken 
moeten maken, zodat de school extra toetsen voor deze leerlingen aanvraagt en ook deze leerlingen de eindtoets bij hun 
op school kunnen maken. Voor het informeren van de Inspectie hierover kan de school het baste contact opnemen met 
hun contactinspecteur of met het loket van de Inspectie. 

De afnamedagen van de Centrale Eindtoets zijn op dinsdag 16 en woensdag 17 april voor Nederlandse taal en rekenen. 

In Artikel 2 van het Toetsbesluit PO staat dat het bevoegd gezag bij leerlingen een eindtoets afneemt. D t kan enkel door het 
bevoegd gezag worden gedaan. Met het bevoegd gezag wordt bedoeld: 

bevoegd gezag van volgens deze net bekostigde scholen voor wat betrefl 

-a.een openbare school: 

ol°.buraemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en. indien de raad dit 
besluit, merinachtneming van door hem te stellen regelen: 

o2°.het krachtens de desbetrellende gemeenschappelijke regaling hevoegde orgaan 

o3°.de openbare rechtspersoon, bedoeld inartikel 47 dan wel 

o4°.de stichtin2, bedoeld inartikel I7ofhrtikel 48; 

• b.een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld inartikel 55: 

•c.een samenwerkingsschool: de stichtin2, bedoeld inartikel 17d  

https://wetten.overheid.nl/BWBRO003420/2019-01-01/4Hoofdstukl_Titeldeell_Artikell   

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en hopen dat het op deze manier lukt de Centrale Eindtoets of te 
nemen. 

Melding: 
iii 

Beste collega, 

Zie onderstaande mail van de klant. 

Uiteraard willen wij dit wel voor de school faciliteren. De vraag is meer hoe jullie willen dat dit gaat gebeuren. 

-werken met een fictief BRIN-nummer? 

-Onder een ander BRIN-nummer plaatsen? 

Met vriendelijke groat, 

10.2.e 
He p es Centrale Eindtoets 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
Kempkensberg 12 I 9722 TB I Groningen 



Naar aanleiding van uw vraag of u vanuit uw instelling een aantal jongeren de Centrale Eindtoets kunt laten afnemen kunnen wij u als 
volgt berichten. 

Aan de Centrele Eindtoets zijn geen kosten verbonden. 

Indien de leerlingen niet zijn ingeschreven op een school, en wij denken dat dat bij de jongeren waarover u spreek het geval 
is, kunnen zij op een basisschool een eindtoets afnemen. Hiervoor hoeven de leerlingen niet op die basisschool ingeschreven 
to staan. De betreffende basisschool vraagt extra toetsen voor de leerlingen aan bij de toetsaanbieder en geeft aan de 
inspectie door dat leerlingen die niet bij hen staan ingeschreven wel op hun locatie de toets afnemen. Zie ook de verwijzing 
hieronder near artikel 2 van het toetsbestuit. U zult dus met eon school bij u in de bourt afspraken moeten maken, zodat de 
school extra toetsen voor doze leerlingen aanvraagt en ook doze leerlingen de eindtoets bij hun op school kunnen maken. 
Voor het informeren van de Inspectie hierover kan de school het beste contact opnemen met hun contactinspecteur of met 
het loket van de Inspectie. 

De afnarnedagen van de Centrele Eindtoets zijn op dinsdag 16 en woensdag 17 april voor Nederfandse taal en rekenen. 

In Artikel 2 van het Toetsbeslu t PO staat dat het bevoegd gezag bij leerlingen eon eindtoets afneemt. Dit kan enkel door 
het bevoegd gezag worden gedaan. Met het bevoegd gezag wordt bedoeld: 

bevoegd gezag van volgens deze net bekostigde schoienvoor wat betreft 

•a.een openbare school: 

ol*.burgerneester en wethouders, voor zover de read niet enders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met 
inachtneming van door hem to stolen regelen; 

or.het krachtens de desbetreffende gemeenschappekjke regekng bevoegde orgaan, 

or.de openbare rechtspersoon, bedoeki inartikel 47' dan wet 

04°.cie stichting, bedoeld inartikelilotarlikeLa 

.b.een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeki inartikel 55* 

.c.een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld inartikel 17d 

https://wetten.overheid.n1JBWBR0003420/2019-01-01/*HoofrIgitiikt  T teldeelI Artikelt  

wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd to hebben en hopen dat het op doze manier lukt de Centrale Eindtoets of to 
nemen. 

Ontvangen 
2019 11:36 

Beste col lega, 

Zie onderstaande mail van de kiant. 

U teraard willen wij dit wel voor de school faciliteren. De vraag is meer hoe jullie willen dat dit gaat gebeuren. 

-werken met eon fictief BRIN-nummer? 
-Oder eon ander BRIN-nummer plaatsen? 

Met vriendel jke groet, 

10 2 i• 
..es entrate Eindtoets 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
Kempkensberg 12 1 9722 TB I Groningen 

050  10 2 i! 
.77.; 

Van: Centrale Eindtoets PO DnananfnacenbaluelndInutaponne 
Verzonden: woensdag 20 februarl 201910:55 
Aan: Centrale Eindtoets PO 
Onderwerp: Re: Fwd: Cito groep 8 

Instelling heeft geen BRIN nummer de leerlingen zijn ook niet imgeschreven bij een school 

Original Message Follows: 



	Door estuurd bericht 	 
Van: 	 4.grnai I com> 
Datum: ma 	e . 	om : 
Onderwerp: Cito groep 8 
Aan:  klantenservice@cito.n1 <klantenservice@cito.n 1> 

L.S., 
Even een introductie: 
Wij zijn een zorginstelling in Amersfoort, Het Plein der Mogelijkheden, en we willen een aantal jongeren terug laten vloeien 
naar het onderwijs. Ze hebben de leeftijd om naar het vervolgonderwijs to gaan, dus we willen ze graag een toets meegeven. 
Het gaat om maximaal vijf kinderen. 
Aangezien we een zorginstelling zijn, een eenpitter, moeten we dit zelf betalen. 
Wat zijn hiervoor voor ons de kosten? 
De plaatselijke leerplichtambtenaren zijn erg blij met deze ontwikkelingen en steunen ons hierin van harte. 
Met vriendelijke groet, 
10.2.r 

et P em ser ogelijkheden 
Amersfoort 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 



Document 82 

Vans 
Pam 
Ca 
Oadanverp: 	RE: Vaga 
Dabanr 	vnicia, 12 apri 200 1111103 

Ha 10 2 e 

Good dat je al reageert.1111 stuurde mij gister al een tijstje: 

1. LoekGYou  Vetdhoven 
2. Biotoop Anthem 
3. Nein der Mogelijkheden Arnersfoort 
4. Live Leiden (gemeente stopt wrscht de subsidie per 1/5/19) 
5. Acato Rotterdam 

Acato en Live zijn dus at bij ze bekend, maar goed dat je ze nog even noemt. 

In onderstaand bericht lees ik dat we 'vage onderwijs-zorgconstructiesi bij jou moeten melden. tk heb er drte in het vizier en nog een aantal 'vage 
onderwijsconstructieel 

1. Acato in Rotterdam. Dit is een particulier initiatief van ouders voor leerlingen in het po en vo. Doetgroep: HB en ASS. Het werd eerder 
bekostigd utt PGB's, maar de gemeente Rotterdam wit(de) daarmee stoppen. We hebben de schootbesturen en samenwerkingsverbanden 
gesproken over dat er geen onderwijsgetd naar zo'n particulier initiatief mag, en dat de schoolbesturen en swv-en moeten zorgen voor zo 
passend mogetijke ptekken voor atte leerlingen. Schoten mogen het onderwijs ook niet uitbesteden aan Acato. Voor zover ik weet, gebeurt dat 
nu ntet (meer). Maar helemaal zeker weet ik dat niet, Acato is nog wet actief mogelijk gefinancierd vanuit zorg. 

2. ME in Leiden. een particulier initiatief waar ouders 'onderwijs' aan leerlingen (po en vo) geven. We hebben eerder gesproken over dit 
initiatief, het toezicht op herstel door het samenwerkingsverband loopt nog. De schoolbesturen zoeken naar optossingen voor hun individuete 
leerlingen om ze weer op school terug to krijgen. 

3. De Grote Brander, een zorgboerderij in Deventer. Dit is een zorgiocatie waar ook enkete leerlingen onderwijs ontvingen van een vso-docent. 
We hebben het samenwerkingsverband aangesproken en nu zijn er voor de leerlingen plekken op scholen geregetd of een vrijstelling van de 
leerplicht Lilt het veld verneem it dat de zorgboerderij toch weer rekeningen stuurt naar schootbesturen, die de rekeningen (terecht) niet 
betaten, maar het rommelt dus nog wet. 

4. Vanuit de gemeente Amsterdam ontving it een overzicht met voorzieningen waar (meestal vo-)scholen soms leerlingen naartoe sturen, al 
dan niet tijdelijk. De gemeente is met Leerplicht en het samenwerkingsverband actief in het uitzoeken wat er wet en niet mag, zodat LP daar 
beter op tan toezien bij de schoten. Ze hebben hierover met onze jurist en mij een gesprek gevoerd. Dit gaat meer over onderwijs dan 
onderwijs en zorg, al is die scheidslijn ook niet attijd duidelijk to trekken. 

Tot zover. 

Groot, 

Met vriendelic

mnim

iiii

mm

et, 

Inspecteur van het onderwijs 
Park Voorn 4 I 3544 AC I UTRECHT 
Postbus 2730k 3500 GS I UTRECHT 

T 088 669 
M 06 I 
http: www..  

Beste collega's, zie hieronder. Verzoek dus om alle tuscrnronstructies te melden bij 1 0.2..e 	inzake NBO. 

Lijkt me ook good dat we 	een keer vragen aan to sluiten bij ons overleg om eens de balms op to waken en image to krijgen in het 
lijstje tot nu toe. 

wat mij betreft dus een puntje voor wen komend overleg. 

1 0 Le 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 10.2.e  rd> 



Datum: 11 april 2019 am 16:40:53 CEST 
Amu  10.2.e 
Onderwerp: 	JIM" 	 Fwd: Cito groep S ) (#2) 

Hap., je graag! Voorat de 'tussenconstructies tussen onderwijs en zorg. Deze leerlingen hebben alien onthe mg, maa 
we amen deze situaties ook tegen zonder dat er van ontheffing sprake is. 
Ik heb met Rogier afgesproken dat ik een lijstje ga maken van situaties die wij kennen, am eventueel of te stemmen met 
IT). Goed am onze lijst naast s tuatias te leggen die jullie kennen. 
Graet.  

Van 
april 2019 16:15 

Aari 
FW: Fwd: Cito groep 	 (#2) 

Geste  10.2 

Ik stuur je deze mail door vanwege je betrokkenhe d bij NBC). Zijn dit signalers die jij oak wil/moet zien? Dus els we ergens 
dit wort Instellingen-die-zich-voordoen-als-school' tegenkomen? 

In dit geval is de vraag beantwoord en daarmee afgerond. Maar wat mij betreft kan het een staartje krijgen bij het toezicht 
op de samenwerkingsverbanden in de regio (waar ik coi van ben), omdat deze club dus leerlingen opvangen en dus niet near 
het bekostigde onderwijs gaan. In enkele gevailen kan dat prima, maar ik begrijp van de directeur dat de aantatlen oplopen. 
Dat vind ik dan weer zorgelijk. 

Ik hoor het graag van je. Als je de informatie wit ontvangen, dan geef ik dat oak door aan mijn collega's van het team swv. 
Met vriendelijke groet, 
Ina 
nspectetPIcezi samenwerkingsverbanden passend onderwijs 

T  088  -  669 
06 - 1()_2. 

10.2.e 

Van:  10.2 
Verz•  • • 	• 	40-  • 

Mn: 
apnii 2019 13:47 

: AN: Fwd: Cito groep ) (#2) 

Ho 	, 

Ik heb Plein der Mogelijkheden gebeld en de directeur gesproken. Ze heeft vanochtend een telefoontje gehad van CvTE en 
die hebben medegedeeld dat ze hen niet vergeten zijn en ervoor gaan zorgen dat de leerlingen op 24 april enjof 2S mei mee 
kunnen doen met ihertoetsx (een volgend toetsmoment, dat zal jij weten). 

Ik kreeg niet het idee dat dit is in combi met een bestaande school. Hoe ze het dan gaan doen weet ik niet, maar ik vind het 
wel zorgelijk. Hiermee gaan ze volgens mij (wettelijke) grenzen over en werken ze niet-toegestane constructies in de hand. 
Dat moet niet kunnen. 

Zie hieronder ook de reactie van 10.2 e : leerlingen moeten ingeschreven staan am IeeerIingen mee te nernen in de toets. 
Tenzij OCW lets weet over leerlingen e niet ingeschreven staan (zie opmerkinglENE). Dan hoar ik graag van ze waar dit 
op baseren. 

Formeel kunnen ze de leertingen wet inschrijven en meenemen in de toets, maar dan zijn ze daarna ook wel verantwoordelijk 
voor het onderwijs aan de leerling en geldt de zorgplicht. 

1k begreep van de directeur van PdM dat de kinderen een ontheffing hebben en (dus) nergens ingeschreven staan. Ook het 
aantal kinderen dat ze opvangen neemt toe. Dat vind ik een zorgelijke ontwikketing en neem ik mee voor het toezicht op de 
samenwerkingsverbanden in die reg o. 

Ik heb nag specifiek gevraagd aan de directeur van PdM of ze van ons nog lets wil of verwacht en het antwoord was nee. Ik 
heb dus gezegd dat het dan dus voor ons hiermee klaar is voor deze vraag/casus. Dat was akkoord. Ze handelt en 
communiceert nu vender met CvTE. 

Ik heb deze casus wet cinder de aandacht gebracht van Rogier, omdat ik het handelen van CvTE en OCW hierin dubieus vind 
en niet-toegestane constructies in de hand werkt. Dat lijkt me niet wensetijk. 

Dus oak voor mij is het hiermee nu klaar. Mocht je nog vragen hebben, dan boor ik dat graag. 
Vriendelijke groet, 

Van: 	. 
V'. 	 10 april 2019 11:48 
Aan: IC 
onderwerp 	T FW: Fwd: Qua groep 111111111111111111111111) (#2) 

De normen rand de eindtoets r chten z ch tot openbare scholen en u t de openbare kassen bekostigde bijzondere scholen. Die 
moeten zorgen dat de leerlingen (lees: de leertingen die ingeschreven staan op zo'n school) in het achtste schooljaar in een 
volledige week tussen 15 april en 15 mei een centrate eindtoets afleggen. Daar zien wij op toe. De wet regelt niets voor 
andere leerlingen. D t lijkt me meer een vraag voor OCW (?) 

Groet 



Van: 10.2.e 
Verzon . en: sins ag 9 april 2019 17:05 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
On. erwerp: RE: Me ing 
Urgentie: Hoog 

RN: Fw.: Cito groep 8 	 ) (#2) 

Van: 10.2.e 
Verzon . en: .ins ag 9 april 2019 17:57 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: Meldini FW: Fwd: Cito groep 8 

	
(#2) 

Urgentie: Hoog 

Hoi 10.2.e, 

Een korte vraag (misschien is het antwoord lang....): moet een leerling ingeschreven staan op een (po-)school om een 
eindtoets te maken? In de casus hieronder (lang verhaal) is de situatie zo dat leerlingen nu geen (bekostigd) onderwijs 
volgen, maar wel een eindtoets willen maken. Kan het dan zo zijn dat ze meedoen met een plaatselijk po-school, zonder dat 
ze daar ingeschreven staan? 

Ik hoor graag van je! 

Vriendelijke groat, 

Van: 10.2.e 
Verzon • en: sins ag 9 april 2019 17:36 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
On . erwerp: FW: Me n1111=1: FW: Fwd: Cito groep 8 	 ) (#2) 
Urgentie: Hoog 

Hallo  10.2.e 

Dit is onderstaande info. Pak jij die op? 

Groat 
10.2.e 

Baste  10.2.e 

Dit verzoek komt op een erg ongelukkig tijdstip voor mij aangezien ik deze week geen kans zie hier actie in te ondernemen. 
Bovendien lijkt het me beter als een inspecteur die in deze regio werkzaam is en de contacten heeft dit doet. Ik stuur de mail 
daarom door naar 10.2.e 	. Hij weet vast wie dit op korte termijn kan oppakken. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzon . en:. ins. ag 9 april 2019 17:00 
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
On.erwerp: FW: 	 FW: Fw.: Cito groep 8 	 ) (#2) 
Urgentie: Hoog 

Dag  10.2.e 

Zie onderstaande berichten van het CvTE. 

Lang verhaal kort: Het Plain der Mogelijkheden is een zorginstemming in Amersfoort. Zij willen een vier jongeren terug laten 
vloeien naar het onderwijs. Deze hebben de leeftijd om naar het VO te gaan. De zorginstelling wil deze vier jongeren daarom 
graag een eindtoets laten maken, zodat deze leerlingen dit resultaat kunnen gebruiken bij het instromen in het vo. 

We hebben doorgegeven dat de jongeren gratis op een basisschool in de buurt de eindtoets zouden kunnen afnemen. Dat 
deze jongeren niet ingeschreven hoeven te staan bij de school en dat de opbrengsten ook niet meegenomen zullen worden in 
de beoordeling van deze scholen. De zorginstelling heeft aangegeven dat geen enkele basisschool deze leerlingen onder hun 
bevoegd gezag een eindtoets wil laten afnemen. 

Kun jij contact op te nemen met de zorginstelling Het Plain der Mogelijkheden 	 om te kijken met welke 
basisscholen ze contact hebben gehad? Misschien dat een basisschool wel bereid is de jongeren onder hun gezag een eindtoets of te 
laten nemen als ze van de inspectie horen dater geen negatieve consequenties aan verbonden zijn. 

Aangezien de afname volgende week is heeft het proces haast. 

Hartelijke groet, 
10.2 e 

Van: 10.2.e 
Verzon • en:. ins. ag 9 april 2019 16:02 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Medina.= RN: Fwd: Cito groep 8 	 ) (#2) 

Dag  10.2.e 

Dank voor het doorgeven. We gaan vanuit hier met spoed kijken of het aan OCW is om contact op te nemen met deze 
scholen om ze te bewegen de leerlingen deal te laten nemen. Je hoort van ons. 

Groat, 
10.2 e 



(d)cluo.nt 
T102e 

10.2.e 
10 2 e 

• 

Van: 10 2 e 	 61cvte.n I] 
Verzon.en: .ins•ag • apri 01 15: 6 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: Melding 	FW: Fwd: Cito groep 8 111111111M.1.1111) (#2) 

Hoi 10.2 e 

Deze vraag is eerder aan jullie voorgelegd. Probleem is echter dat zij geen school kunnen vinden om deze leerlingen via die school in te 
schrijven/deel te laten nemen. Wat nu? De tijd dringt. Eerder suggereerde de helpdesk onder een fictief brin nummer te werken, maar 
dat lijkt me ook niet direct wenselijk. Graag jullie spoedige reactie. Groet 

10.2.e 
'roject ei.er ogistiek, organisatie en communicatie Centrale Eindtoets 

College voor Toetsen en Examens 
Muntstraat 7 I 3512 ET I Utrecht 
Postbus 315 13500 AH I Utrecht 

www centrateeindtoetspo nt 
H!r), ntwitter,comkvte  

Van:10.2.e 	 Pcvte.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 15:17 
Aan:10.2.e 	 Pcvte.nl> 
Onderwerp: Fwd: Melding 	FW: Fwd: Cito groep 8 

Wil jij deze behandelen? Grj 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

10.2.e 

(#2) 

Van: CvTE  <info@evte   
Datum: 9 a ril 2019 om 14:55:18 CEST 
Aan:  10.2.e 	@cvte.ni> 
Onderwerp: e s ing1111.111 	Fwd: 
Antwoord aan: CvTE <in 	cvte.nl> 

Dag  10.2.e 

Onderstaande melding is bij ons binnengekomen. Kan jij een antwoord formuleren? 

Groet, 
10.2.e 

Kenmerk: 
Onderwerp: 	: Fwd 

Melding : 

Dag collega's, 

Wij hebben een tijdje terug Het Plein der Mogelijkheden op de hoogte gebracht van jullie onderstaand antwoord. Het gaat om 4 
leerlingen die ze willen laten meedoen met de CET 2019. Nu hebben wij va  10.2.e 	 )  te horen 
gekregen dat geen een school deze 4 leerlingen wil helpen. Onze vraag aan jullie is of er nog lets voor deze leerlingen is te doen zodat ze 
toch de toets zouden kunnen maken. 

lk hoop van jullie te horen, 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
• e.ewer er xamens CET 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Kempkensberg 12 I 9722 TB Groningen 

Van: CvTE [mailto:info#lcvte.nl] 
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 10:27 
Aan: Centrale Eindtoets PO 



05010.2.e 
10.2.e V; • • 

Geachte 10.2.e 

Onderwerp: Melding 
	

FW: Fwd: Cito groep 8 	 (#1) 

Dag NE, 
Willen jullie onderstaande reactie verzenden? 

Groet, 
10.2.e 

Reactie : 

Geachte  10.2.e 

Naar aanleiding van uw vraag of u vanu t uw instelling een aantal jongeren de Centrale Eindtoets kunt laten afnemen 
kunnen wij u als volgt berichten. 

Aan de Centrale Eindtoets zijn geen kosten verbonden. 

Indien de leerlingen niet zijn ingeschreven op een school, en wij denken dat dat bij de jongeren waarover u spreek het 
geval is, kunnen zij op een basisschool een eindtoets afnemen. Hiervoor hoeven de leerlingen niet op die basisschool 
ingeschreven te staan. De betreffende basisschool vraagt extra toetsen voor de leerlingen aan bij de toetsaanbieder en 
geeft aan de inspectie door dat leerlingen die niet bij hen staan ingeschreven wel op hun locatie de toets afnemen. Zie 
ook de verwijzing hieronder naar artikel 2 van het toetsbesluit. U zult dus met een school bij u in de buurt afspraken 
moeten maken, zodat de school extra toetsen voor deze leerlingen aanvraagt en ook deze leerlingen de eindtoets bij hun 
op school kunnen maken. Voor het informeren van de Inspectie hierover kan de school het beste contact opnemen met 
hun contactinspecteur of met het loket van de Inspectie. 

De afnamedagen van de Centrale Eindtoets zijn op dinsdag 16 en woensdag 17 april voor Nederlandse taal en rekenen. 

In Artikel 2 van het  Toetsbesluit PO  staat dat het bevoegd gezag bij leerlingen een eindtoets afneemt. D t kan enkel door het 
bevoegd gezag worden gedaan. Met het bevoegd gezag wordt bedoeld: 

bevoegd gezag van volgens dele net bekostigde scholen voor wat betreft 

•a.een openbare school: 

ol°.bumemeester en wethouders, voor zover de raad met anders bepaalt, en, indien de raad dit 
besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen; 

o2°.het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevocgde orgaan; 

o3°.de openbare rechtspersoon, bedoeld inartikel 47-  dan wel 

o4°.de stichtintz, bedoeld inartikel 17olartikel 48- 

• b.een Mizondere school: de rechtspersoon bedoeld inartikel 55- 

•c.een samenwerkin2sschook de stichting, bedoeld inartikel 17d 

https- //wetten overheid nI/BWBR0003420/2019-01-01/#Hoofdstukl Titeldeell Artikel l 

Wij hopen u hiermee voldoende geInformeerd te hebben en hopen dat het op deze manier lukt de Centrale Eindtoets of te 
nemen. 

Melding: 

Beste collega, 

Zie onderstaande mail van de klant. 

Uiteraard willen wij dit wel voor de school faciliteren. De vraag is meer hoe jullie willen dat dit gaat gebeuren. 

-werken met een fictief BRIN-nummer? 

-Onder een ander BRIN-nummer plaatsen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
e pies Centrale Eindtoets 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
Kempkensberg 12 I 9722 TB I Groningen 

Naar aanleiding van uw vraag of u vanuit uw instelling een aantal jongeren de Centrale Eindtoets kunt laten afnemen kunnen wij u als 



Tel direc 
Mail: 

Tel 10.2.e 

volgt berichten. 

Aan de Centrale Eindtoets zijn geen kosten verbonden. 

Indien de leerlingen niet zijn ingeschreven op een school, en wij denken dat dat bij de jongeren waarover u spreek het geval 
is, kunnen zij op een basisschool een eindtoets afnemen. Hiervoor hoeven de leerlingen niet op die basisschool ingeschreven 
te staan. De betreffende basisschool vraagt extra toetsen voor de leerlingen aan bij de toetsaanbieder en geeft aan de 
inspectie door dat leerlingen die niet bij hen staan ingeschreven wel op hun locatie de toets afnemen. Zie ook de verwijzing 
hieronder naar artikel 2 van het toetsbesluit. U zult dus met een school bij u in de buurt afspraken moeten maken, zodat de 
school extra toetsen voor deze leerlingen aanvraagt en ook deze leerlingen de eindtoets bij hun op school kunnen maken. 
Voor het informeren van de Inspectie hierover kan de school het beste contact opnemen met hun contactinspecteur of met 
het loket van de Inspectie. 

De afnamedagen van de Centrale Eindtoets zijn op dinsdag 16 en woensdag 17 april voor Nederlandse taal en rekenen. 

In Artikel 2 van het Toetsbeslu t PO staat dat het bevoegd gezag bij leerlingen een eindtoets afneemt. Dit kan enkel door 
het bevoegd gezag worden gedaan. Met het bevoegd gezag wordt bedoeld: 

bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scho/en:voor wat betreft 

•a.een openbare school: 

01°.burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met 
inachtneming van door hem te stellen regelen; 

o2°.het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regaling bevoegde orgaan; 

03°.de openbare rechtspersoon, bedoeld inartikel 47• dan wel 

04°.de stichting, bedoeld inartikel 17ofartikel 48' 

•b.een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld inartikel 55  

•c.een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld inartikel 17d  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2019-01-01/#HoofdstukI  T teldeell Artikell 

Wij hopen u hiermee voldoende geInformeerd te hebben en hopen dat het op deze manier lukt de Centrale Eindtoets of te 
nemen. 

Ontvangen 
25 februari 2019 11:36 

Baste collega, 

Zie onderstaande mail van de klant. 

Uiteraard willen wij dit wel voor de school faciliteren. De vraag is meer hoe jullie willen dat dit gaat gebeuren. 

-werken met een fictief BRIN-nummer? 
-Onder een ander BRIN-nummer plaatsen? 

Met vriendelijke groat, 

10.2.e 
He P .es Centrale Eindtoets 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
Kernpkensberg 12 I 9722 TB I Groningen 

05010.2.e 
10.2.e @I  ..nl 

Van: Centrale Eindtoets PO [mailto:infoPLcentraleeindtoetspo.nl] 
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 10:55 
Aan: Centrale Eindtoets PO 
Onderwerp: Re: Fwd: Cito groep 8 

Instelling heeft geen BRIN nummer de leerlingen zijn ook niet insgeschreven bij een school 

Original Message Follows: 

Doorgestuurd bericht 



Van: 	 gmail.corn> 
Datull.1111IL 	om 
Onderwerp: Cito groep 8 
Aan: klantenservicerikito.n1 <klantenserviceikito.nl> 

L.S., 
Even een introductie: 
Wij zijn een zorginstelling in Amersfoort, Het Plein der Mogelijkheden, en we willen een aantal jongeren terug laten vloeien 
naar het onderwijs. Ze hebben de leeftijd om naar het vervolgonderwijs to gaan, dus we willen ze graag een toets meegeven. 
Het gaat om maximaal vijf kinderen. 
Aangezien we een zorginstelling zijn, een eenpitter, moeten we dit zelf betalen. 
Wat zijn hiervoor voor ons de kosten? 
De plaatselijke leerplichtambtenaren zijn erg blij met deze ontwikkelingen en steunen ons hierin van harte. 
Met vriendelijke groet, 

et enliMilogelijkheden 
Amersfoort 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 



M 06  102 o 
fALAAAL*11.1 4L 	in 

Ik doe ook nog (weer) even een duit in het zakje: 

Document 83 
Van: 
Ran: 
Ca 
Onclanverps 	RE V 
Datums 	wijdag 12 	2019 th3Z46 
!AW: 	2013117...1 

o ja, we hebben ook nog een inventarisatie van Ingrado, zie bijlage. Zal dank ik veel overlap hebben met die website diegaranoemt. 
loch een bele lijst zo onder de hand. 

Met vriendelijke 

Inspecteur van het onderwijs 
Park Voom 4 I 3544 AC I UTRECHT 
Postbus 2730 1 3500 GS I UTRECHT 

- Feniks Talent:  https://fenikstalent.n1/  Hebben we pear jaar geleden al mee kennisgemaakt. Hoorde in het G4-overleg van Utrecht 
dat de club ook bij de gemeente bekend is. Maar ook dat ze weten dat het niet is toegestean dear 'onderwijs' to volgen (of in 
ieder geval dat dit geen school is). 

- Bureau voor pedagogiek:  httpsy/www.bureauvDerpeciagpgieknV  1k heb hier eerder mee te maken gehad bij het 
samenwerkingsverband V03006 Oss (Uden Veghel). Teen gerneld dat leerlingen hier geen gebruik van kunnen maken ter 
vervanging van het onderwijs. Dat ze bier na schooltijd begeleiding krijgen is natuurlijk prima. Het er onlangs geen signalen over 
ontvangen. 

Voider heeft daze website bttps://www opazinfohnittaticven-voer-lecriingen-die-gem-passend-on. 	js-ktijgen  alles al voor ons op een 
rijtje gezet. Initiatieven van 'ons lijstje' staan hiertussen. Een aantal anderen herken ik ook, maar lang niet Mies. Is dus ook de vraag of 
het allemaal niet-toegestane clubjes zijn. 

Vriendelijke groet, 

HaUo 

In onderstaand bericht lees ik dat we 'vage onderwijs-zorgconstructies' bij jou moeten maIden, Ik heb er drie in het vizier en nog een aantal 'vage 
onderwijsconstructies': 

Acato in Rotterdam. Dit is een particulier initiatief van ouders voor leerlingen in het po en vo. Doelgroep: NB en ASS. Het werd eerder 
bekostigd uit PGB's, maar de gemeente Rotterdam wil(de) daarmee stoppen. We hebben de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden 
gesproken over dat er geen onderwijsgeld naar zo'n particulier initiatief mag, en dat de schoolbesturen en swv-en moeten zorgen voor zo 
passend mogelijke plekken voor elle leerlingen. Scholen mogen het onderwijs ook niet uitbesteden aan Acato. Voor zover ik weet, gebeurt dat 
nu niet (meer). Maar helemaal zeker weet ik dat niet, Acato is nog wel actief mogelijk gefinancierd vanuit zorg. 

2. LIVE in Leiden. een particulier initiatief wear ouders 'onderwijs' aan leerlingen (po en vo) geven. We hebben eerder gesproken over dit 
initiatief, het toezicht op herstel door het samenwerkingsverband loopt nog. De schoolbesturen zoeken naar oplossingen voor bun individuele 
leerlingen our ze weer op school terug to krijgen. 

3. De Grote Brander, een zorgboerderij in Deventer. Dit is een zorglocatie wear ook enkete leerlingen onderwijs ontvingen van een vso-docent. 
We hebben het samenwerkingsverband aangesproken en nu zijn er voor de leerlingen plekken op scholen geregeld of een vrijstelling van de 
leerplicht. Uit het veld verneem ik dat de zorgboerderij toch weer rekeningen stuurt naar schoolbesturen, die de rekeningen (terecht) niet 
betalen, maar het rommelt dus nog wel. 

4. Vanuit de gemeente Amsterdam ontving ik een overzicht met voorzieningen wear (meestal vo-)scholen sours leerlingen naartoe sturen, at 
dan niet tijdelijk. De gemeente is met Leerplicht en het samenwerkingsverband actief in  he uitzoeken wat er wel en niet mag, zodat LP dear 
beter op ken toezien bij de scholen. Ze hebben hierover met onze jurist en mij een gesprek gevoerd. Dit gaat meer over onderwijs dan 
onderwijs en zorg, at is die scheidslijn ook niet altijd duidelijk to trekken 

Tot zover. 

Groet, 

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur van het onderwijs 
Park Voorn 4 1 3544 AC I UTRECHT 
Postbus 2730 1  3500 GS I UTRECHT 

T 088 669 



nspe eur oezic samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
088 - 669 

M 06 -  0 2  # 
:101 

M 06 
http: wv#11Merwijsinspectie.n1  

Beste collega's, zie hieronder. Verzoek dus om alle tussenconstructies te melden bij 10.2.e 	intake NBO. 

Lijkt me ook goed dat we 10.2 e een keel- vragen aan te sluiten bij ons overleg om eens de halans op te maken en image te krijgen in het 
lijstje tot nu toe. 

11211, wat mij betreft dus een puntje voor wen komend overleg. 

Gr 
10.2.e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:  10.2.e 	(aiolvinsp nt). 
Datum: 	' 	fl  _53 CEST 
Aan:  1 0 e 
Onderwerp: 	"1:17-1 	 Fwd: Cito groep 8 

Ha=, je graag! Voora! de `tussenconstructies tussen onderwijs en zorg. Deze leerlingen hebben alien ontheffing, maar 
we omen deze situaties ook tegen zonder dat er van ontheffing sprake is. 
Ik heb met Rogier afgesproken dat ik een lijstje ga maken van situaties die wij kennen, om eventueel of te stemmen met 
ITJ. Goed om onze lijst naast s tuaties te leggen die jullie kennen. 
Groet, 

V 

Aan: 
OnderwerilET,!Meldng 

Beste®, 

Ik stuur je deze mail door vanwege je betrokkenhe d bij NBO. Zijn dit signalen die jij ook wil/moet zien? Dus als we ergens 
dit soort `instellingen-die-zich-voordoen-als-school' tegenkomen? 

In dit geval is de vraag beantwoord en daarmee afgerond. Maar wat mij betreft kan het een staartje krijgen bij het toezicht 
op de samenwerkingsverbanden in de regio (wear ik coi van ben), omdat deze club dus leerlingen opvangen en dus niet naar 
het bekostigde onderwijs gaan. In enkele gevallen kan dat prima, maar ik begrijp van de directeur dat de aantallen oplopen. 
Dat vind ik dan weer zorgelijk. 

Ik boor het graag van je. Als je de informatie wil ontvangen, dan geef ik dat ook door aan mijn collega's van het team swv. 
Met vriendelijke groet, 

apnl 2019 16:15 

FW: Fwd: Cito groep 8 

Van: 

AalOnClariM4eiding  

april 2019 13:47 

FW: Fwd: Ob3 groep 8 	 ) (82) 

Hoi1111, 

Ik heb Plein der Mogelijkheden gebeld en de directeur gesproken. Ze heeft vanochtend een telefoontje gehad van CvTE en 
die hebben medegedeeld dat ze hen niet vergeten zijn en ervoor gaan zorgen dat de leerlingen op 24 april en/of 25 mei mee 
kunnen doen met ‘hertoets' (een volgend toetsmoment, dat zal jij weten). 

1k kreeg niet het idee dat dit is in combi met een bestaande school. Hoe ze het dan gaan doen weet ik niet, maar ik vind het 
wel zorgelijk. Hiermee gaan ze volgens mij (wettelijke) grenzen over en werken ze niet-toegestane constructies in de hand. 
Dat moet niet kunnen. 

Zie hieronder ook de reactie va 1 
	

leerlingen moeten ingeschreven staan om leerlingen mee te nemen in de toets. 
Tenzij OCW lets weet over leerlingen 	niet ingeschreven staan (zie opmerking 10 2 e Dan hoor ik graag van ze waar dit 
op baseren. 

Formeel kunnen ze de leerlingen wel inschrijven en rneenernen in de toets, maar dan zijn ze daarna oak wel verantwoordelijk 
voor het onderwijs aan de leerling en geldt de zorgpiicht. 

Ik begreep van de directeur van PdM dat de kinderen een ontheffing hebben en (dus) nergens ingeschreven staan. Ook het 
aantal kinderen dat ze opvangen neemt toe. Dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling en neem ik mee voor het toezicht op de 
samenwerkingsverbanden in die reg o. 

1k heb nog specifiek gevraagd aan de dit 	ec.teur van PdM of ze van ons nag iets wil of verwacht en het antwoord was nee. 1k 
heb dus gezegd dat het dan dus voor ons hierrnee klaar is voor deze vraag/casus. Dat was akkoord. Ze handelt en 

) (#2) 



Van: 10.2.e 
Verzon • en:. ins.  
Aan: 10.2.e 
CC: 10.2.e 
On • erwerp: FW: Melding 
Urgentie: Hoog 

ag 9 april 2019 17:36 

Van: 10.2.e 
Verzon . en:. ins ag 9 april 2019 17:05 
Aan: 10.2.e 
CC: 1 0.2.e 
On • erwerp: RE: Me ng 
Urgentie: Hoog 

FW: Fw. Cito groep 8 ) (#2) 

FW: Fw : Cito groep 8 (#2) 

communiceert nu verder met CvTE. 

Ik heb deze casus wel onder de aandacht gebracht van Rogier, omdat ik het handelen van CvTE en OCW hierin dubieus vind 
en niet-toegestane constructies in de hand werkt. Dat lijkt me niet wenselijk. 

Dus ook voor mij is het hiermee nu klaar. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. 
Vriendelijke groet, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzon • en: woens ag 10 april 2019 11:48 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Me ing 	 RN: Fwd: Cito groep 8 1 ) (#2) 

Hoi  10.2.e 

De normen rond de eindtoets r chten z ch tot openbare scholen en u t de openbare kassen bekostigde bijzondere scholen. Die 
moeten zorgen dat de leerlingen (lees: de leerlingen die ingeschreven staan op zo'n school) in het achtste schooljaar in een 
volledige week tussen 15 april en 15 mei een centrale eindtoets afleggen. Daar zien wij op toe. De wet regelt niets voor 
andere leerlingen. D t lijkt me meer een vraag voor OCW (?) 

Groet 

10.2.e 

Van: ,10.2.e 
Verzon • en:. insdag 9 april 2019 17:57 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: Melding 	 FW: Fwd: Cito groep 8 	 (#2) 
Urgentie: Hoog 

Hoi  10.2.e 

Een korte vraag (misscbien is het antwoord fang....): moet een leerling ingeschreven staan op een (po-)school om een 
eindtoets te maken? In de casus hieronder (lang verhaal) is de situatie zo dat leerlingen nu geen (bekostigd) onderwijs 
volgen, maar wel een eindtoets willen maken. Kan het dan zo zijn dat ze meedoen met een plaatselijk po-school, zonder dat 
ze daar ingeschreven staan? 

Ik hoor graag van je! 

Vriendelijke groet, 
10.2.e 

FW: Fwd: Cito groep 8 	 (#2) 

Hallo  10.2.e 

Dit is onderstaande info. Pak jij die op? 

Groet 
10.2.e 

Beste  10.2.e 

Dit verzoek komt op een erg ongelukkig tijdstip voor mij aangezien ik deze week geen kans zie hier actie in te ondernemen. 
Bovendien lijkt het me beter als een inspecteur die in deze regio werkzaam is en de contacten heeft dit doet. Ik stuur de mail 
daarom door naar 10.2.e 	. Hij weet vast wie dit op korte termijn kan oppakken. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Van: 10.2.e 
Verzon • en:. ins ag 9 april 2019 17:00 
Aan: 1 0.2.e 
CC: 1 0.2.e 
On • erwerp: FW: 
Urgentie: Hoog 

Dag  10.2 e 

Zie onderstaande berichten van het CvTE. 

Lang verhaal kort: Het Plein der Mogelijkheden is een zorginstemming in Amersfoort. Zij willen een vier jongeren terug laten 
vloeien naar het onderwijs. Deze hebben de leeftijd om naar het VO te gaan. De zorginstelling wil deze vier jongeren daarom 
graag een eindtoets laten maken, zodat deze leerlingen dit resultaat kunnen gebruiken bij het instromen in het vo. 

We hebben doorgegeven dat de jongeren gratis op een basisschool in de buurt de eindtoets zouden kunnen afnemen. Dat 
deze jongeren niet ingeschreven hoeven te staan bij de school en dat de opbrengsten ook niet meegenomen zullen worden in 



de beoordeling van deze scholen. De zorginstelling heeft aangegeven dat geen enkele basisschool deze leerlingen onder hun 
bevoegd gezag een eindtoets wil laten afnemen. 

Kun jij contact op te nemen met de zorginstelling Het Plein der Mogelijkheden 	 ) om te kijken met welke 
basisscholen ze contact hebben gehad? Misschien dat een basisschool wel bereid is de jongeren onder hun gezag een eindtoets of te 
laten nemen als ze van de inspectie horen dat er geen negatieve consequenties aan verbonden zijn. 

Aangezien de afname volgende week is heeft het proces haast. 

Hartelijke groet, 
10.2 e 

Van: 10.2.e 
Verzon • en: • ins• ag 9 april 2019 16:02 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: 	 FW: Fwd: Cito groep 8 	 (#2) 

Da  .10.2.e 

Dank voor het doorgeven. We gaan vanuit hier met spoed kijken of het aan OCW is om contact op te nemen met deze 
scholen om ze te bewegen de leerlingen deel te laten nemen. Je hoort van ons. 

Groet, 
10.2 e 

Van: 10.2.e 	 Ca,cvte.n I] 
Verzon • en: • ins ag 9 apri 2019 15:26 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: 	 Fwd: Cito groep 8 	 (#2) 

Hoi 
Deze vraag is eerder aan jullie voorgelegd. Probleem is echter dat zij geen school kunnen vinden om deze leerlingen via die school in te 
schrijven/deel te laten nemen. Wat nu? De tijd dringt. Eerder suggereerde de helpdesk onder een fictief brin nummer te werken, maar 
dat lijkt me ook niet direct wenselijk. Graag jullie spoedige reactie. Groet 

10.2.e 
•roject elier ogistiek, organisatie en communicatie Centrale Eindtoets 

College voor Toetsen en Examens 
Muntstraat 7 I 3512 ET I Utrecht 
Postbus 315 1 3500 AH I Utrecht 

T 03010.2.e 
M 06 1 0.2.e 
10.2.e 	cy_g_41 

www  centrateeindtoetsao nt 
httus fitwItter,comkvte  

van:10.2.e 	 Pcvte.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 15:17 
Aan:10.2.e 	 Pcvte.nl>  
Onderwerp: Fwd: Melding 	 FW: Fwd: Cito groep 8 

Wil jij deze behandelen? Grj 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

10.2 e 

10.2.e 

(#2) 

(#2) 

Van: CvTE <inforikvte  
Datum: 9 april 2019 om 14:55:18 CEST 
Aan:  0.2.e 	( -c-icyte,n1>  
Onderwerp: e s ing 	 FW: Fwd: Cito groep 8 
Antwoord aan:  CvTE111Hvte.n   > 

Dag 10.2.e 

Onderstaande melding is bij ons binnengekomen. Kan jij een antwoord formuleren? 

Groet, 
10.2.e 

Kenmerk: 
Onderwegil: Fwd: Cito groep 8 

Melding : 

Dag collega's, 

Wij hebben een tijdje terug Het Plein der Mogelijkheden op de hoogte gebracht van jullie onderstaand antwoord. Het gaat om 4 
leerlingen die ze willen laten meedoen met de CET 2019. Nu hebben wij van 10.2.e 	 te horen 
gekregen dat geen een school deze 4 leerlingen wil helpen. Onze vraag aan jullie is of er nog lets voor deze leerlingen is te doen zodat ze 
toch de toets zouden kunnen maken. 



©duo.nl 
T  050 10 2.e 
E10.2.e 
10.2.e 

• 

lk hoop van jullie te horen, 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
'e.ewer er xamens CET 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Kempkensberg 12 I 9722 TB Groningen 

Van: CvTE [mailto:info0tcvte.nl] 
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 10:27 
Aan: Centrale Eindtoets PO 
Onderwerp: Melding CvTE-18400: FW: Fwd: Cito groep 8 

Dag 10.2.e 

Willen jullie onderstaande reactie verzenden? 

Groet, 
10.2.e 

Reactie : 

Geachte  10.2.e 

Naar aanleiding van uw vraag of u vanu t uw instelling een aantal jongeren de Centrale Eindtoets kunt laten afnemen 
kunnen wij u als volgt berichten. 

Aan de Centrale Eindtoets zijn geen kosten verbonden. 

Indien de leerlingen niet zijn ingeschreven op een school, en wij denken dat dat bij de jongeren waarover u spreek het 
geval is, kunnen zij op een basisschool een eindtoets afnemen. Hiervoor hoeven de leerlingen niet op die basisschool 
ingeschreven te staan. De betreffende basisschool vraagt extra toetsen voor de leerlingen aan bij de toetsaanbieder en 
geeft aan de inspectie door dat leerlingen die niet bij hen staan ingeschreven wel op hun locatie de toets afnemen. Zie 
ook de verwijzing hieronder naar artikel 2 van het toetsbesluit. U zult dus met een school bij u in de buurt afspraken 
moeten maken, zodat de school extra toetsen voor deze leerlingen aanvraagt en ook deze leerlingen de eindtoets bij hun 
op school kunnen maken. Voor het informeren van de Inspectie hierover kan de school het beste contact opnemen met 
hun contactinspecteur of met het loket van de Inspectie. 

De afnamedagen van de Centrale Eindtoets zijn op dinsdag 16 en woensdag 17 april voor Nederlandse taal en rekenen. 

In Artikel 2 van het Toetsbesluit PO staat dat het bevoegd gezag bij leerlingen een eindtoets afneemt. D t kan enkel door het 
bevoegd gezag worden gedaan. Met het bevoegd gezag wordt bedoeld: 

bevoegd ge:.-ag van volgens (le=e wet bekostigde scholen voor wat betreft 

•a.een openbare school: 

ol°.bur2,emeester en wethouders, voor zover de road met anders bepaalt, en, indien de raad dit 
besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen; 

o2°.het krachtens de desbetreffende 2emeenschappelijke regeling bevoegde orgaan: 

o3°.de openbare rechtspersoon, bedoeld inartikel 47.  dan wel 

o4°.de stichtin2, bedoeld inartikel 17ofartikel 48.  

• b.een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld inartikel 55.  

•c.een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld inartikel 17d  

https://wetten.overheid.n1/BWBRO003420/2019-0  I -01/#Hoofdstukl_Titeldeel I_Artikel I  

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en hopen dat het op deze manier lukt de Centrale Eindtoets of te 
nemen. 

Melding: 

Beste collega, 

Zie onderstaande mail van de klant. 

Uiteraard willen wij dit wel voor de school faciliteren. De vraag is meer hoe jullie willen dat dit gaat gebeuren. 



-werken met een fictief BRIN-nummer? 
-Onder een ander BRIN-nummer plaatsen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
'e pies Centrale Eindtoets 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
Kempkensberg 12 I 9722 TB I Groningen 

05010.2.e 
10.2.e ,0.3 • • 

Geachte  10.2.e 

Naar aanleiding van uw vraag of u vanuit uw instelling een aantal jongeren de Centrale Eindtoets kunt laten afnemen kunnen wij u als 
volgt berichten. 

Aan de Centrale Eindtoets zijn geen kosten verbonden. 

Indien de leerlingen niet zijn ingeschreven op een school, en wij denken dat dat bij de jongeren waarover u spreek het geval 
is, kunnen zij op een basisschool een eindtoets afnemen. Hiervoor hoeven de leerlingen niet op die basisschool ingeschreven 
te staan. De betreffende basisschool vraagt extra toetsen voor de leerlingen aan bij de toetsaanbieder en geeft aan de 
inspectie door dat leerlingen die niet bij hen staan ingeschreven wel op hun locatie de toets afnemen. Zie ook de verwijzing 
hieronder naar artikel 2 van het toetsbesluit. U zult dus met een school bij u in de buurt afspraken moeten maken, zodat de 
school extra toetsen voor deze leerlingen aanvraagt en ook deze leerlingen de eindtoets bij hun op school kunnen maken. 
Voor het informeren van de Inspectie hierover kan de school het beste contact opnemen met hun contactinspecteur of met 
het loket van de Inspectie. 

De afnamedagen van de Centrale Eindtoets zijn op dinsdag 16 en woensdag 17 april voor Nederlandse taal en rekenen. 

In Artikel 2 van het Toetsbeslu t PO staat dat het bevoegd gezag bij leerlingen een eindtoets afneemt. Dit kan enkel door 
het bevoegd gezag worden gedaan. Met het bevoegd gezag wordt bedoeld: 

bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen:voor wat betreft 

•a.een openbare school: 

c,1°.burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met 
inachtneming van door hem te stellen regelen; 

02°.het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan; 

03°.de openbare rechtspersoon, bedoeld inartikel 	dan wel 

c;4°.de stichting, bedoeld inartikel 17ofartikel 48' 

•b.een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld inartikel 55; 

•c.een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld inartikel 17d 

httos://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2019-01-01/#HoofdstukI  T teldeell Artikel1  

Wij hopen u hiermee voldoende geInformeerd te hebben en hopen dat het op deze manier lukt de Centrale Eindtoets of te 
nemen. 

Beste collega, 

Zie onderstaande mail van de klant. 

Uiteraard willen wij dit wel voor de school faciliteren. De vraag is meer hoe jullie willen dat dit gaat gebeuren. 

-werken met een fictief BRIN-nummer? 
-Onder een ander BRIN-nummer plaatsen? 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
He pies Centrale Eindtoets 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
Kempkensberg 12 19722 TB I Groningen 

050  10.2.e 



Tel directeur: 0  41 0.2.e 
Mail  10.2.e 

10.2.e Oduo.n1 

Van: Centrale Eindtoets PO [mailto:infoCacentraleeindtmtsmnl] 
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 10:55 
Aan: Centrale Eindtoets PO 
Onderwerp: Re: Fwd: Cito groep 8 

Instelling heeft geen BRIN nummer de leerlingen zijn ook niet insgeschreven bij een school 

Original Message Follows: 

	 Doorgestuurd bericht 	 
Van 10.2.e 	 a(gmail.com> 
Datum: ma : e. 1 om i• 
Onderwerp: Cito groep 8 
Aan: klantenservice*ito.n1 <klantenservice@cito.nl> 

L.S., 
Even een introductie: 
Wij zijn een zorginstelling in Amersfoort, Het Plein der Mogelijkheden, en we willen een aantal jongeren terug laten vloeien 
naar het onderwijs. Ze hebben de leeftijd om naar het vervolgonderwijs to gaan, dus we willen ze graag een toets meegeven. 
Het gaat om maximaal vijf kinderen. 
Aangezien we een zorginstelling zijn, een eenpitter, moeten we dit zelf betalen. 
Wat zijn hiervoor voor ons de kosten? 
De plaatselijke leerplichtambtenaren zijn erg blij met deze ontwikkelingen en steunen ons hierin van harte. 
Met vriendelijke groet, 

et em er ogelijkheden 
Amersfoort 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
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