Stroomschema primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs1
U vindt hier antwoord op de vraag:
Moet ik instemming bij de inspectie aanvragen voor afwijking van het jaarlijks
minimum urenaantal?

Wordt het onderschrijden van
de onderwijstijd veroorzaakt
vanwege een noodzakelijke
behandeling ter ondersteuning
van het onderwijs?
(Categorie A)

De eerste categorie leerlingen
betreft alleen leerlingen in
het speciaal onderwijs.
Voor deze leerlingen hoeft u
geen aanvraag in te dienen. Wel
moet u een aantal zaken
opnemen in het leerlingdossier.

JA

NEE

Wordt het onderschrijden van
de onderwijstijd veroorzaakt
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?
(Categorie B)

U hoeft geen aanvraag in te
dienen. Wel moet u een aantal
zaken opnemen in het
leerlingdossier.

JA

1

2

NEE

Wordt het onderschrijden van
de onderwijstijd veroorzaakt
vanwege noodzakelijke
behandeling van een leerling die
een inrichting, een gesloten
instelling of residentiële
instelling bezoekt?
(Categorie C)
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U hoeft geen aanvraag in te
dienen. Wel moet u een aantal
zaken opnemen in het
leerlingdossier.

JA

NEE
4
Voor alle leerlingen die niet onder categorie
A, B of C vallen en voor wie geldt dat zij niet
volledig aan het onderwijs deelnemen is het
indienen van een aanvraag tot instemming
van afwijking onderwijstijd noodzakelijk.
(Categorie D)

1

Zie toelichting
volgende pagina

Het stroomschema is afgeleid van de beleidsregel inzake het instemmen met afwijking van het verplichte minimum
aantal uren onderwijstijd WPO, WEC en WVO en het verlenen van ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC.
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Categorie A
De eerste categorie leerlingen betreft alleen leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor deze
leerlingen, waarvoor een behandeling ter ondersteuning van het onderwijs noodzakelijk is, hoeft
geen aanvraag te worden ingediend wanneer:

het bevoegd gezag kan aantonen dat de commissie voor de begeleiding (voor scholen) dan
wel de commissie van onderzoek (bij instellingen) samen met de behandelaars van de
school de behandeling tijdens schooltijd noodzakelijk achten en

het bevoegd gezag heeft in het ontwikkelingsperspectief vastgelegd op welke wijze de
behandeling ondersteunend is voor het onderwijs.
Een aanvraag is in deze gevallen niet nodig omdat de behandeltijd hiermee is gekwalificeerd als
onderwijstijd. Bijgevolg kan hierdoor geen afwijking van het minimum aantal uren onderwijs
ontstaan.
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Categorie B
De tweede categorie leerlingen betreft zowel leerlingen in het speciaal onderwijs als leerlingen in
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen die:

tijdens schooltijd een medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling moeten
ondergaan en om die reden gedurende die tijd niet deelnemen aan de in beginsel wel voor
die leerling bestemde onderwijsactiviteiten;

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.
Toelichting:
De omstandigheid dat leerlingen tijdens die (para)medische behandeling (tijdelijk) afwezig zijn of
op medische grond niet aan de lessen kunnen deelnemen, brengt met zich mee dat zij op grond
van het bepaalde in artikel 11, onder d, van de Leerplichtwet 1969 gedurende die tijd vrijgesteld
zijn van de schoolbezoekplicht. Voor deze en andere zieke leerlingen (bijvoorbeeld door griep, een
gebroken been of migraine) hoeft geen aanvraag te worden ingediend. Ook zij zijn geoorloofd
afwezig op grond van artikel 11, onder d, van de Leerplichtwet.
Wel is het, gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Leerplichtwet 1969, in de hiervoor genoemde
gevallen noodzakelijk dat hun tijdelijke afwezigheid of het tijdelijk niet deelnemen aan het in
beginsel wel voor de leerling bestemde onderwijs als ‘geoorloofd verzuim’ wordt aangetekend in de
verzuimregistratie van de school en dat een bewijsstuk voorhanden is waaruit blijkt op welke
grond en gedurende welke tijd de (tijdelijke) afwezigheid van de leerling of het niet deelnemen
aan het onderwijs (para)medisch geïndiceerd is. Deze tweede groep leerlingen kan deels
samenvallen met de navolgende derde categorie.
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Categorie C
De derde categorie leerlingen is de groep leerlingen die een inrichting, een gesloten instelling of
een residentiële instelling als bedoeld in artikel 71c, lid 1 en 2, van de WEC bezoekt waarmee de
school een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in die bepaling heeft gesloten. Onder deze
categorie worden ook de leerlingen begrepen die zijn ingeschreven op een basisschool of een
school voor voortgezet onderwijs en die op grond van artikel 15 WPO resp. artikel 6h WVO
gedurende een termijn van ten hoogste drie maanden aaneengesloten het volledige
onderwijsprogramma volgen op een school als bedoeld in artikel 71c, lid 1 en 2, van de WEC. Voor
zolang een leerling uit deze categorie afwezig is, of niet aan het reguliere onderwijs van zijn groep
deelneemt om een andere reden dan een onderwijsondersteunende behandeling of behandeling
om (para)medische redenen (zie hierboven onder a en b), is het aanvragen van afwijking in
beginsel aan de orde als door diens afwezigheid voor die leerling het wettelijk voorgeschreven
minimum aantal uren onderwijs niet wordt gehaald.
De inspectie stemt in deze gevallen zonder voorafgaande aanvraag in met onderschrijding van
het wettelijk minimum aantal uren onderwijs, indien:

de school in het bezit is van een verklaring van de verantwoordelijke behandelaar van de
therapieverzorgende residentiële instelling waaruit blijkt dat de gevraagde beperking van
het aantal uren onderwijs in het belang van de ontwikkeling van de leerling noodzakelijk is
en

indien uit die verklaring blijkt om hoeveel uren behandeling onder schooltijd het gaat en op
welke tijdstippen deze plaatsvindt.
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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 (categorie d), moeten scholen een aanvraag indienen.
In deze aanvraag vermeldt het bevoegd gezag het volgende:
1. voor hoeveel uren per week en gedurende welke periode gedurende het schooljaar de
afwijking wordt aangevraagd;
2. dat voor de leerling een ontwikkelingsperspectief is opgesteld dat aan de vereisten
genoemd in deze beleidsregel voldoet;
3. in het voorkomende geval: dat eerder is verzocht om afwijking van de onderwijstijd.
Ad 2.
In het ontwikkelingsperspectief dient het bevoegd gezag van de school te onderbouwen waarom
de afwijking van de onderwijstijd noodzakelijk is en welke ondersteuning wordt geboden. Daarvoor
neemt het bevoegd gezag in het ontwikkelingsperspectief het volgende op:

waarom deze afwijking volgens deskundigen als bedoeld in artikel 34.8 Besluit bekostiging
WPO en artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO noodzakelijk is. In het speciaal
onderwijs is dat de commissie voor de begeleiding (scholen) of de commissie van
onderzoek (instellingen);

waaruit de afwijking van het programma van de leerling bestaat en om hoeveel uren
onderwijstijd per week tijdens het betreffende schooljaar het gaat;

voor welke periode binnen het lopende schooljaar deze afwijking geldt;

welk onderwijsprogramma de leerling op school volgt en welk onderwijs en/of welke
ondersteuning aan de leerling wordt geboden gedurende de uren dat deze niet op school
is;

op welke wijze het planmatig toewerkt naar het volgen van het volledig aantal
geprogrammeerde uren onderwijs door de leerling.
Wanneer eerder is verzocht om afwijking van de onderwijstijd, bevat het ontwikkelingsperspectief:

een evaluatie van de eventueel eerder geboden extra ondersteuning en

wat het bevoegd gezag eraan doet om te bewerkstelligen dat een leerling alsnog ingroeit
wanneer dat niet binnen het voorgaand schooljaar is gelukt.
De aanvraag kan digitaal worden ingediend via het ISD2.
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Om te kunnen inloggen in het Internet Schooldossier (ISD), heeft u een ISD-account nodig dat is verstrekt door de
ISD-beheerder van uw organisatie. Heeft u een vraag over uw ISD-account, neem dan contact op met uw ISDbeheerder. Heeft u een vraag over het gebruik van het ISD, neem dan contact met ons op.
Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60.

Toelichting Stroomschema Variawet Onderwijstijdverkorting
Categorie A: Dit betreft leerlingen binnen het VSO.
Categorie B: Dit zijn:
1. leerlingen die onder schooltijd een medische of paramedische behandeling (bijvoorbeeld traject
op het Roessingh of dagbehandeling Karakter) ondergaan. Voor de tijd van de behandeling hoeft
geen aanvraag onderwijsverkorting ingediend te worden.
2. leerlingen die door een medische aandoening niet volledig naar school kunnen.
Voor beide geldt dat er een bewijsstuk in het dossier moet zijn m.b.t. de behandeling/aandoening
(let wel: er staat nog niet bij welke expertise degene die het bewijsstuk opstelt moet hebben). Het
gaat dus om geoorloofd zieke leerlingen die of een behandeling ondergaan en op dat moment niet
op school zijn of die gedurende een bepaalde periode geen hele dagen naar school kunnen. Wat
betreft deze leerlingen wordt geadviseerd om altijd een OPP op te stellen, ook al hoeft er geen
aanvraag bij de inspectie ingediend te worden. De aanpassing(en) in lestijd en programma op school
dienen altijd omschreven te zijn in een OPP.
Categorie C: Dit zijn leerlingen die opgenomen zijn bij een residentiële instelling en onderwijs volgen
op een VSO school waar die instelling een formele samenwerkingsrelatie mee heeft. In het
Samenwerkingsverband 2301 gaat dit o.a. om de leerlingen die opgenomen zijn bij Karakter
(Mozaïek) en Intermetzo (Veenlanden). Voor deze leerlingen hoeft geen aanvraag ingediend te
worden. In het geval van het Mozaïek geldt het volgende: In SWV 2301 worden de leerlingen
gedurende opname niet meer ingeschreven op het Mozaïek, maar blijven ze ingeschreven op de
school van herkomst. Dit betekent dat de VO school eindverantwoordelijk blijft en dus ook de
verklaring vanuit de verantwoordelijk behandelaar van de residentiële instelling (in dit geval
Karakter) in zijn bezit zou moeten hebben. Met het Mozaïek is de werkgroep OPP het volgende
overeen gekomen:
- psychiater/hoofdbehandelaar Karakter ondertekent de verklaring onderschrijding minimum aantal
onderwijsuren en levert aan bij het Mozaïek
- Mozaïek bewaart kopie verklaring in administratief dossier van de leerling en stuurt de originele
verklaring naar de school van herkomst, tezamen met de beëindigingsbrief die wordt verstuurd zodra
de jongere met ontslag is gegaan en dus geen onderwijs meer volgt op het Mozaïek. De school van
herkomst ontvangt dus het door de psychiater ondertekende formulier zodra de jongere met ontslag
is gegaan bij Karakter.
Met de Bouwsteen te Hengelo en Onderwijscentrum ‘t Roessingh te Enschede, zijn soortgelijke
afspraken gemaakt zoals hierboven beschreven.
N.B. Ook als leerlingen onderwijs volgen op een andere VSO school verbonden aan een kliniek
(bijvoorbeeld eetkliniek), maar ingeschreven blijven staan bij de eigen VO school, zou er via het
contact met die VSO school of kliniek gevraagd moeten worden om een dergelijke verklaring.
Categorie D: Dit zijn leerlingen die niet onder categorie A, B of C vallen en voor wie geldt dat zij niet
volledig aan het onderwijs deelnemen vanwege lichamelijke en/of psychische redenen. Hiervoor
moet aanvraag via het Internet Schooldossier (ISD) bij de inspectie worden gedaan voor afwijking
van het jaarlijks minimum urenaantal onderwijs. In het OPP dient deze aanvraag onderbouwd te
worden. In de schrijfwijzer OPP is bij "Afwijkingen van het reguliere
onderwijsprogramma/onderschrijding van onderwijstijd" opgenomen hoe dit gedaan kan worden.
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