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Datum 30 oktober 2020

Onderwerp
Instemming deelname RENN4 en Roelof van Echten College aan nieuwe landelijke 
beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. 

Wij willen
Mogelijk maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan 
worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en 
maatwerk voor leerlingen te komen. Met een geïntegreerde voorziening die meerdere 
onderwijssoorten aanbiedt, kunnen RENN4 en Roelof van Echten College binnen Eduwiek 
kinderen een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen 
aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Wij besluiten
1. Instemming te geven aan RENN4 en Roelof van Echten College voor deelname 

aan de beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs. 

Want
1.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de nieuwe beleidsregel experimenten 
regulier-speciaal onderwijs is instemming noodzakelijk door de gemeente van de 
deelnemende scholen of instellingen. Dit in verband met de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en 
leerplichthandhaving. RENN4 en Roelof van Echten College werken al een aantal jaar 
intensief samen binnen de geïntegreerde voorziening Eduwiek. Deelname aan de 
nieuwe beleidsregel heeft daarom geen gevolgen voor leerlingenvervoer, 
onderwijshuisvesting en leerplichthandhaving.

Maar
Nvt.

Achtergrond
Het experiment regelt dat een (v)so-school of instelling en een reguliere school voor 
primair of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één 
school kunnen functioneren (met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging). Dat wil zeggen 
dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd 
terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden 
gedurende het experiment hun BRIN. 

De oude (bestaande) Beleidsregel experimenten speciaal-regulier wordt ingetrokken. 

Burgemeester en wethouders 
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Kernpunten van de inhoud van de nieuwe regeling:
 Samenwerking wordt mogelijk tussen alle scholen/schooltypen (sbo-bao is nu dus 

ook geïncludeerd) én ook de instellingen (dus scholen/voorzieningen van cluster 1 
en 2).

 De regeling wordt eenvoudiger, met minder voorwaarden.
 Leerlingen uit bao, sbo en so of vo, vso en pro kunnen straks samen, gemengd, in 

een groep zitten.
 Symbiose-overeenkomsten zijn niet meer nodig; vermelding in het OPP waar de 

noodzakelijke extra ondersteuning wordt geboden volstaat).
 De 'fuik' aan het eind, dat een van de twee scholen moet worden opgeheven, is er 

nu uit.
 Voor docenten van deelnemende (vso-)scholen wordt het mogelijk om gedurende 

de experimenteerperiode les te geven op de reguliere vo-school, ook als zij (nog) 
niet voldoen aan de daar geldende bevoegdheidseisen.

 Evaluatie wordt aan OCW overgelaten, niet aan de experimenten zelf. Er komt dus 
beleidsonderzoek op de experimenten vanuit OCW.


Over zes tot acht jaar moet er een wet zijn, waarin die samenwerking structureel goed 
geregeld is. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een construct als samenwerkingsschool 
(samenwerken op basis van een interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst), waar 
verantwoording wordt afgelegd over een samenwerkingsschool.

De financiële gevolgen zijn 
Geen

Alternatieven
Geen instemming verlenen aan deelname beleidsregel.  

Communicatie
Na instemming wordt RENN4 en Roelof van Echten College schriftelijk geïnformeerd.

Bijlagen


