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c"u.r,t"J
In uw verzoek, dat op 14 december 2OL7 via het formulier op de Wob-
contactpagina bij het ministerie was ingediend, heeft u met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie/documenten
over de besluitvorming van het vastleggen van de arbeidsvoorwaardelijke positie

van personeel in het voortgezet spec¡aal onderw¡js in de cao primair onderwijs in

plaats van de cao voortgezet onderwijs.

De ontvangst van uw veruoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 20 december

2O!7, kenmerk 1298864. In deze brief is tevens de beslistermijn verdaagd met
vier weken tot I februari 2018.

Er is met u per e-mail verkend in hoeverre een telefonisch overleg zou kunnen

voldoen in uw informatiebehoefte, mede vanwege de bijzonder lange zoekperiode.

Om deze reden is bij brief van 9 januari 2018 de afhandelingstermijn opgeschort

om in telefonisch overleg tot precisering en afbaken¡ng van uw verzoek kon

worden gekomen, die zou leiden tot een afhandelingswijze die in voldoende mate
tegemoet komt aan uw informatiebehoefte.

Op woensdag 17 januari 2018 heeft dit overleg plaatsgevonden met een

beleidsmedewerker van de directie Primair Onderwijs. Vervolgens is met u

gecorrespondeerd over de exacte formulering van de reikwljdte van uw verzoek.

Dit heeft geleid tot de volgende formulering:

De informatie uit de verslagen van de Werkgroep en Stuurgroep
m.b.t. de invlechting;
Correspondentie (zowel intern als met externen) en inteme
beleidsstukken waarin standpunten worden weergegeven m'b.t. cao in

het kader van de invlechting sinds dit was opgenomen in de

bestu u rsa kkoorden (au g ustus 2O t4) tl m ontvangstdatu m verzoek.

U bent per e-mail van24januari 2018 akkoord gegaan met deze formulering. Bij
brief van 25 januari 2018 is dit aan u bevestigd en {e opschorting beëindigd,

waarmee de afhandelingstermijn zou verlopen op 23 februari 2018.

2.
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In de brief en e-mai¡van 16februari 2018 isaan u medegedeeld datde -..*.,*SnlFSFSr¡0¡ht.
beslistermijn is opgeschort met vier weken, dus tot 23 maart 2018, vanwegF fr 1344446 

T
vragen van zienswijzen aan derde-belanghebbenden. Op 23 maart 2018 hebben :

wij telefonisch contact met u opgenomen, om aan te geven dat we de ternqä¡ van !r

23 maartdooromstandigheden helaas niet konden halen. Op 3 april 2018Ìg l" t "- -'---
opnieuw telefonisch contact met u opgenomenf waarin is afgestemd dat u het
besluit op uiterlijk 10 april 2018 zult ontvangen.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar de bijlage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn diverse documenten aangetroffen. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot de samenstelling van een vezameldocument en de selectie van 60
documenten. Deze in totaal 61 documenten zijn opgenomen in een inventarifijst'
die als bijlage 2 b¡j dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is
wat is besloten.

Zienswijzen

U bent er over geÏnformeerd dat er derde-belanghebbenden zijn bij de
openbaarmaking van diverse documenten en dat deze in de gelegenheid zijn
gesteld hierover een zienswijze te geven.

Door vijf derde-belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend of zij hebben
expliciet aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen
openbaarmaking.

De zienswijzen van de overige drie derde-belanghebbenden heb ik in mijn
belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit,

Besluit

Ik heb besloten de informatie waar u om hebt verzocht opgenomen in de
documenten met nummers 1 t/m 60 openbaar te maken, met uitzondering van de
in de documenten vermelde tot individuele personen herleidbare informatie
(persoonsgegevens) Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel
Overwegingen van dit besluit.

Voorts heb ik besloten een deel van de gevraagde informatie opgenomen in het
document met nummer 61 niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik
naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met ¡nachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Pag¡na 2 vðn 14



Onz€ refer€ntie
t344446

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. B¡j de te verrichten belangénafoveging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van dç gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van
de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek,
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht
vindt de onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiedigino van de oersoonlijke.levenssfeer

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd,
In alle documenten staan persoonsgegevens opgenomen van ambtenaren en van
derden. Ik ben van oordeqJ dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit
deze documenten.

Voor zover het de persoonsgegevens van ambtenaren betreft is hierbij het
volgende van belang. Hoewel ambtenaren en andere bij de besluitvorrning
betrokken personen, daar waar zij beroepshalve functioneren, niet ten volle een
beroep kunnen doen op de persoonlijke levenssfeer, geldt dit volgens de vaste
rechtspraak wel voor gegevens als namen, telefoonnummers (werk en privé),
e-mailadressen en handtekeningen en parafen van ambtenaren of personen van
andere bij de besluitvorming betrokken organisaties. Namen en andere naar een
persoon herleidbare gegevens zijn immers persoonsgegevens en het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken
van dergelijke informatie verzetten. Van openbaarmaking van deze informatie
wordt in beginsel afgezien indien het ambtenaren en derden betreft die niet uit
hoofde van hun functie in de openbaarheid treden,

In voornoemde documenten zijn namen van ambtenaren en derden die niet
vanwege hun functie in de openbaarheid treden onleesbaar gemaakt. Voor hen
weegt naar mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het algemene,
publieke belang van openbaarheid van deze informatie.

Pefsoonliike beleidsoovattingen in een stuk voor intern beraad

Artikel 11, eerste líd, van de Wob bepaalt dat in geval van een vezoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.

tl ø
t
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van
ambtenaren en hun pol¡tieke en ambteliJk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling
redeliJkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is
in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van'
hen die van buiten bij het intern beraad ziin betrokken bij de beleidsvorming en -

voorbereiding gewaarborgd moet zijn.Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan : meningen, opinies'
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten'

Het document met nummer 61 is opgesteld ten behoeve van intern beraad en
bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. Ik
acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vofm informatie te
verstrekken over deze perso"onlijke beleldsopvattingen. Deze. persoonlijke

beleidsopvattingen heb ik dan ook uit het document verwijderd. Dit zorgt ervoor
dat de twee laatste pagina's van dit doiument (pagina 15 en 16) in zijn geheel

niet zijn bijgevoegd.

Wijze van openbaarmaking

De documenten die bij dit besluit geheel of gedeeltelijk voor en ieder openbaar
worden gemaakt treft u b¡j dit besluit in kople aan.

Deze stukken zullen tevens, samen met het geanonimiseerde besluit, op
www.rijksoverheid.nl worden geplaatst.

Een afschrift van dit beslult zend ik aan de derde-belanghebbenden.

De minister voor Basis- Vooftgezet Onderwijs en Media'
namens deze,
de directeur Wetgeving en Jurldische Zaken,

Onze r€ferent¡e
L344446
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Bijlage I - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document: een blJ een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of
ander materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid diê betrekking heeft op

beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en

de uitvoering ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen

een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in

het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een

bestuurlijke aangelegenhe¡d ;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde

instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen

en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder

zij ressofteren adviseren Over de onderwerpen die aan de instantie zijn

voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een

adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als

leden daarvan beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,

met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel

of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort

het adviseren van het bestuursorgaan waaronder ziJ ressorteren over de

onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of

conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke
aangelegenheid en de daaftoe door hen aangevoerde argumenten;

S. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van

de Wet milieubeheer;
h. hergebruik: het gebru¡k van informatie die openbaar is op grond van

deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij

een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
10, een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is

ingesteld, of
20. een ander persoon of college, met enig 0penbaar gezag bekleed.

Aftikel 3

1. Een ieder kan een verzOek om informatie neergelegd in documenten over een

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder

verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst cif

bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bU zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het

daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te
ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.

4. Indien een vezoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan

de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem

daarbij behulpzaam.

Onze rêferent¡e
1344446
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5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vÍer weken gerekend vanaf de dag na die waarop het
vezoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na
die waarop het bestuursorgaan de vezoeker meedeelt dat toepassing is gegeven
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschofting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de
informatie verstrekt tegellJk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar
verwachtjng een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is
bekendgemaakt,
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informa-tie:

a. bedraagt de uiterste besl¡stermijn in afwijking van het eerste lid twee
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informat¡e te
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar
tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid,
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een
verlen g ing rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover
dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedríjfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2

van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

Onze referent¡e
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b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuu rsorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voofts blijft in
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie.
7, Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzín, niet van toepassing is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het
milieu.

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarín
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm, Indiep degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de införmatie in tot personen
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daaftoe door
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden

onze referentíe
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verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is

van overeenkomstige toepassing.

Onze referentle
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B¡jlage 2 - Inventarislijst Onze referent¡e
\344446

Nr. Document Beoordelino Wob Afzender
1 Verzameldocument met

verslagen stuurgroep
(v) so

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
ohder e

Stuurgroep
(v)so

2 Notitie invlechting
vooftgezet speciaal
onderwijs. (Voor de
stuurgroep van 9
februari 2015)

Openbaar n.v.t. ocw

3 Notitie invlechting
regioronde najaar 2015
(t.b.v. bespreking in
stuurgroep op 28
oktober 2O151

Openbaar n.v.t. Stuurgroep
(v)so

4. Notitie ter informatie
voor stuurgroep (v) so
17 februari 2016
lvervolo invlechtinq)

Openbaar n.v.t. Stuurgroep

tr Stand van zaken en
vervolg invlechting en
doorontwikkeling
passend onderwijs
voorjaar 2016 tbv
stuurgroep 15 april
2016

Openbaar n.v.t. Stuurgroep

6 Koersgesprek VO-raad
over invlechting vo-vso
t.b.v. stuurgroep van
29 mei 2OL7

Openbaar n.v.t. Stuurgroep

7 Analyse
invlechti ngsvraagstukke
n
tbv stuurgroep 29 mei
2017

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Stuurgroep

8 Mail van 20 juni 2016
met terugkoppètin9
over bijeenkomst
invlechtinq

Openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

ocw

9 Notitie met stand van
zaken ontvlechting
t.b.v. beleidsgroep 15
ianuari 2015

Openbaar n.v.t. ocw

10 Mail van 23 februari
2015 over
vervolgtraject
invlechtinq

Openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

VO-raad
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11. Verslag bijeenkomst
ontvlecht¡ng 2 juni
Limburg

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkg

t2. Verslag bijeenkomst
ontvlechting 10 juni
Utrecht

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

13 Verslag bijeenkomst
ontvlechting 11
Alkmaar

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

t4 Verslag bijeenkomst
ontvlecht¡ng 12 juni
Arnhem

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

15. Verslag bijeenkomst
ontvlechting 17 juni
Groningen

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

16. Impressie
regiobijeenkomst
invlechting t.b.v.
stuurgroep 25 juni
2015

Openbaar n.v.t. Stuurgroep

77. Mail van 8 juli 2015
over zomeroverleg
invlechtino

Openbaar n.v.t. ocw

18. Stand van zaken
ultwerklng ontvlechting
(vooftgezet) speciaal
onderwijs voor
stuurgroep 8 januari
2015

Openbaar n.v.t. Stuurgroep

19. Notitie invlechting
voortgezet speciaal
onderwijs: naar
robuuste scholen in een
samenhanoend netwerk

Openbaar n.v.t. Werkgroep

20 Beleidsgroep
Ontvlechting 15 januari
2015

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Stuurgroep

2L Memo meerkosten vso
5 november 2015

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

ocw

22 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 13 oktober
2015

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep
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Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

werksr$ff;ireDeels openbaar23. Regiobijeenkomst
invlechting SO-VSO
Haarlem 27 oktober
2015

Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

WerkgroepDeels openbaar24 Verslag Regionale
bijeenkomst
Ontvlechting 4
november 2015
Rotterdam

WerkgroepArtikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

25 Regiobijeenkomst
invlechting (V)SO te
Zwolle, 6 november
2015

Deels openbaar

WerkgroepWebsite reeds
openbaar, wel
bijgevoegd, i.v.m.
eventuele
moeilijkheden in
vindbaarheid

n.v.t26. Communicatielijn
invlechting januari
20t6

WerkgroepDeels openbapr Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

27 Versla gvoorbereid ingsg
roep ontvlechting so en
vso 15 oktober 2014

WerkgroepArtikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Deels openbaar28. Verslag
voorbereidingsgroeP
ontvlechting so vso I
oktober 2014

n.v.t. WerkgroepOpenbaar29. Proces ontvlechting
speciaal en voortgezet
special onderwijs
september 2014

Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

WerkgroepDeels openbaar30 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 2Toktober
2014

WerkgroepOpenbaar n.v.t.Effecten van splitsen
bekostiging (v)so tbv
ontvlechting Najaar
2014

31.

WerkgroepArtikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Verslag
voorbereidingsgroep
ontvlechting so en vso
12 december 20t4

Deels openbaar32

WerkgroepArtikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Deels openbaar33. Verslag'
voorbereidingsgroep
ontvlechting so en vso
26 november 20L4

WerkgroepArtikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Deels openbaar34 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 22 april
2015
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35 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 1 1 februari
2015

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

W€rkgr&Perere

36. Verslag
voorbereidingsg roep
invlecht¡ng dd 3 juni
2015

Deels openbaar Artikel 10.
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

37. Notitie huisvesting tbv
voorbereidingsgroep
ontvlechting 26 januari
2015

Openbaar n,v,t. ocw

38. Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 12 januari
2015

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

39. Verslag beleidsgroep
invlechting 26 augustus
2015

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aahhef eh
onder e

Werkgroep

40 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 2 september
2015

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef erl
onder e

Werkgroep

Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep41. Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 20 augustus
2015

Deels openbaar

42 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 2 oktober
20L5

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

43 Scenario's invlechting
ianuari 2016

Openbaar n.v.t. Werkgroep

44 Verslag
voorbereidingsg roep
invlechting 11 januari
2015

Openbaar n.v.t. Werkgroep

45 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 8 februari
2016

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

46 Verslag werksessie
invlechting dd 15 maart
2016

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep

Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en
onder e

Werkgroep47. Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting dd 7 maart
2076

Deels openbaar

48 Verslao Ooenbaar n.v.t. Werkoroeo
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Onze refe
L344446

voorbereidingsgroep
invlechtino 7 aoril 2016

Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e

Werkgroep49 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 3 mei 2016

Deels openbaar

n.v.t, Werkgroep50. Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 12
seotember 2016

Openbaar

n.v.t51. Samenwerken voor
samen leren sept 2016

Reeds openbaar,
vindplaats:
oassendonderwiis. nl

n.v.t.

Artikel 10,
-tweede lid,
aanhef en onder
e

Werkgroep52 Verslag
voorbereidingsgroep
invlechting 16
november 2016

Deels openbaar

WerkgroepVerslag
voorbereidingsgroep
invlechting 13 oktober
?o16,

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e

53

WerkgroepVerslag
voorbereidingsgroep
invlechting 12
december 2016

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e

54

WerkgroepOpenbaar n.v.t.55. biJeenkomst i nvlechtin g
13 februari 2017 NDC
VOVSO

Aftikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e

Werkgroep56 Vooibereidingsgroep
invlechting 17 januari
20L7

Deels openbaar

Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e

ocwinventarisatie
experimenteerruimte
13 februari 2017

Deels openbaar57.

Deels openbaar Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e

Werkgroep58 Verslag werkgroep 21
Íebruari 2Ot7

WerkgroepDeels openbaar Aftikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e

59. Verslag werkgroep
invlechting passend
onderwijs 29 mei 20L7

Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e

Werkgroep60. Verslag werkgroep
invlechting 5 september
2017

Deels openbaar

Artikel 10,
tweede lid,
aanhef en onder
e en artikel 11.

ocwNotitie invlechting
September 2017

Deels openbaar,61.
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