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Introductie 

 Het uitgangspunt: alle kinderen onderwijs volgen op school.  
Op school ontmoeten ze andere leerlingen, sluiten ze 
vriendschappen en verwerven ze belangrijke sociale en 
maatschappelijke competenties.  
 

 De staatsecretaris heeft op 18 november 2015 een brief 
opgesteld: Onderwijs op andere locaties (OOAL)  
Voor leerlingen die vanwege lichamelijke of psychische redenen 
tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen: mogelijk maken 
dat zij deel van het onderwijs buiten school volgen of minder 
onderwijs volgen. 

 

 In het speciaal onderwijs bestond de mogelijkheid om af te wijken 
van de onderwijstijd en tijdelijk minder onderwijs op school te 
volgen al.  

 



Introductie - vervolg 

 Beleidsregel van SO is herschreven en aangepast om ook geschikt 
te maken voor PO en VO. 
Doel: voorkomen uitval en thuiszitters 
 

 Met invoering van de Variawet is per 1 augustus 2018 maatwerk 
onderwijstijd mogelijk in PO en VO. (uitwerking staat in de 
beleidsregel en komt later in deze presentatie). 

 

 Gecommuniceerd in Staatscourant en via nieuwsbrieven en 
website. 

 



Beleidsregel - reikwijdte 

 Aanvraag toelatingsleeftijd (alleen so) 
2 ½ jaar bij doof/slechthorend 
3 ½ jaar bij overige belemmeringen 
 

 Ontheffing 20-plussers (alleen so) 
- diploma gericht 
- verhoging arbeidsgeschiktheid gerichte behandeling 
 

 Ontheffing maximale duur stage (alleen so) 

- gedurende de cursusduur ten hoogste 50%  
 

 Aanvraag vermindering onderwijstijd (so, po, vo) 

 



Beleidsregel - onderwijstijd 

 

A. Vanwege noodzakelijke behandeling ter ondersteuning van 
het onderwijs aan een leerling in het speciaal onderwijs. 

B. Vanwege noodzakelijke medisch of paramedisch 
geïndiceerde behandeling of als gevolg van een ziekte die 
belet dat de leerling de volle schooltijd aanwezig blijft of blijft 
deelnemen aan het voor hem bestemde onderwijs. 

C. Vanwege noodzakelijke behandeling van een leerling die 
onderwijs volgt op een school als bedoeld in artikel 71c van de 
WEC (residentieel). 

D. Andere situatie dan a, b en c. 

 



Beleidsregel – onderwijstijd – categorie A 

 Alleen leerlingen in het speciaal onderwijs.  
 

 Geen aanvraag nodig indien: 

 het bevoegd gezag kan aantonen dat de behandeling tijdens 
schooltijd noodzakelijk is en 

 het bevoegd gezag in het ontwikkelingsperspectief heeft 
vastgelegd op welke wijze de behandeling ondersteunend is 
voor het onderwijs. 
 

 Behandeltijd = onderwijstijd 

 



Beleidsregel – onderwijstijd – categorie B 

 Leerlingen in het so, po en vo.  
 

 Onder deze categorie vallen leerlingen die tijdens schooltijd een 
medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling moeten 
ondergaan of als gevolg van een chronisch 
vermoeidheidssyndroom of een andere aandoening op medische 
grond niet in staat zijn de hele schooltijd op school aanwezig te 
zijn of aan de lessen deel te nemen. 
Geen aanvraag nodig : 

 Leerlingen zijn ‘ziek’ en dus geoorloofd afwezig in de 
verzuimregistratie. 

 Bewijsstuk (artsverklaring) in het dossier met daarin; 

 op basis van welke grond afwezigheid; 

 gedurende welke tijd. 

 



Beleidsregel – onderwijstijd – categorie C 

 Leerlingen in het so die een inrichting, een gesloten instelling of 
een residentiële instelling bezoeken waarmee de school een 
samenwerkingsovereenkomst heeft. 

 Leerlingen in het po en vo die ten hoogste drie maanden 
aaneengesloten het volledige onderwijsprogramma volgen op een 
residentiële school. 
 

 Geen aanvraag nodig indien: 

 de school in het bezit is van een verklaring van de 
verantwoordelijke behandelaar en 

 indien uit die verklaring blijkt om hoeveel uren behandeling 
onder schooltijd het gaat en op welke tijdstippen deze 
plaatsvindt. 

 



Beleidsregel – onderwijstijd – categorie D 

 

 Voor alle andere leerlingen die niet onder categorie A, B of C 
vallen en die zijn ingeschreven op een school voor speciaal 
onderwijs, een basisschool of een school voor voortgezet 
onderwijs voor wie geldt dat zij vanwege lichamelijke en/of 
psychische redenen niet volledig aan het onderwijs kunnen 
deelnemen moeten scholen een aanvraag indienen.  



Procedure aanvraag categorie D 
 

 Aanvraag via het ISD: 

 Invullen hoeveel uren per week en gedurende welke periode. 

 Verklaren dat er een ontwikkelingsperspectief is opgesteld 
dat aan de vereisten voldoet.  

 In het voorkomende geval: dat eerder is verzocht om afwijking 
van de onderwijstijd.  

 

 Inspectie reageert met schriftelijk besluit binnen 6 weken (Awb). 

 Indien alles aangeleverd, akkoord.  

 Afwijzing komt zelden meer voor. 

 Bezwaar en beroep is mogelijk. 

 Geldig voor lopend schooljaar. 

 



Inhoudelijke achtergrond categorie D 
 

Omdat het bezoeken van de school zo belangrijk is voor leerlingen 
moet het bevoegd gezag de beslissing om de leerling minder 
onderwijs op school te laten volgen goed onderbouwen. Daarvoor 
is een ontwikkelingsperspectief noodzakelijk, waarin moet worden 
opgenomen: 

 waarom afwijking nodig is; 

 waaruit de afwijking van het programma bestaat; 

 hoeveel uren onderwijstijd per week; 

 welke periode; 

 welk onderwijsprogramma de leerling op school volgt; 

 welk onderwijs/ondersteuning als leerling niet op school is; 

 hoe de school planmatig toewerkt naar volledige onderwijs 
(ingroeiplan).  



Controle op afwijkingen onderwijstijd 
 

 Tijdens het reguliere toezicht: 

 Controle op de aanvraag en het ontwikkelingsperspectief.  

 

 Bij signalen: 

 Afwijkende aanvragen op basis van onze overzichten. 

 Signalen van ouders of andere partijen. 



Communicatie 

Website onderwijsinspectie: 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijstijd/maat
werk-in-onderwijstijd-voor-leerlingen-met-een-beperking 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/speciaal-
onderwijs/wet-en-regelgeving/een-ontheffing-aanvragen 

 

Stroomschema bepaling welke categorie onderwijstijd: 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/speciaal-
onderwijs/documenten/publicaties/2018/09/24/stroomschema-
afwijking-van-het-jaarlijks-minimum-urenaantal  

 

Vragen via het Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60 
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Onderwijs op andere locatie 

Onderwijs op een andere locatie is lastig doordat er o.a.: 

 er sprake moet zijn van bevoegde leerkrachten; 

 het volledig curriculum aangeboden moet worden; 

 alleen op vestigingen lesgegeven mag worden die zijn aangeduid 
als onderwijslocaties (officieel geregistreerde 
nevenvestigingen) 
 

 Mogelijkheden momenteel: 

 Symbiose bij onderwijs op een andere school. 

 Nevenvestiging via DUO en gemeente aanvragen 

 

 Toekomst: 

 Wetsontwerp onderwijs op andere locaties. 

 



Vragen? 
Opmerkingen? 
Casus? 
Deel het nu! 
  


