
                                                                                  
 

Parttime plek op SBO school voor minder dan 60% van de onderwijstijd 
 
 
 
Inleiding: 
Soms nemen SBO scholen leerlingen op om inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling en (dreigende) uitval binnen de huidige schoolsetting te voorkomen. Het arrangement heeft 
een preventief karakter waarbij terugplaatsing naar de school waar de leerling ingeschreven staat de 
insteek is.  
Deze leerlingen volgen mogelijk parttime onderwijs aan de SBO school. De leerling blijft ingeschreven 
op de school van afkomst.  
 
Deze notitie gaat in op volgende zaken: 

1. Wettelijke bepalingen m.b.t. de onderwijstijd 
2. Financiële kaders voor dergelijke parttime plaatsingen 

 
1. Wettelijke bepalingen m.b.t. de onderwijstijd:  

In het geval dat een leerling parttime geplaatst wordt op een andere school dan is de 
symbiose regeling van toepassing.  
 
Symbiose-overeenkomst opnemen in OPP 
De voorwaarden voor een symbioseovereenkomst zijn uitgewerkt in artikel 34.11 van het 
Besluit Bekostiging WPO.  
Maximum aantal uren op de ‘andere’ school  
De grens voor een acceptabele bepaling van de omvang van een minimum verblijf op de 
school waar de leerling is ingeschreven, is niet in de wet vastgelegd. Deze kan wel worden 
bepaald door in het aanbod van de school een onderscheid te maken tussen een 
kerncurriculum en een differentieel curriculum. In het kerncurriculum neemt de school waar de 
leerlingen zijn ingeschreven een aanbod op dat voor alle kinderen onmisbaar lijkt voor verdere 
ontwikkeling naar eventuele vervolgopleiding of beroepen dat behoort tot de gewenste brede 
vorming die van een school voor speciaal onderwijs redelijkerwijs mag worden verwacht. In 
het differentieel curriculum, dat in de vorm van symbiose wordt aangeboden, kan de school 
onderwerpen opnemen die stoelen op de voorkeuren en behoeften van de leerlingen in relatie 
tot hun ontwikkelingsperspectief of hun (toekomst)mogelijkheden. De inspectie gaat er van 
uit dat het in het kader van de symbioseregeling het differentieel curriculum per 
schoolweek ten hoogste 60 procent bedraagt van het aantal uren waarin de school 
gemiddeld per week onderwijs verzorgt. Wanneer een leerling gedurende meer dan 60 
procent van de onderwijstijd onderwijs volgt op een ‘andere’ school op basis van symbiose 
gaat de inspectie ervanuit dat inschrijving op die ‘andere’ school nodig is. Let wel: dit is geen 
wettelijk bepaalde grens, maar een op basis van de bedoeling van de wet beredeneerde 
grens. Dat houdt in dat in alle (individuele) gevallen het belang van de leerling moet worden 
afgewogen tegen het hanteren van deze norm. 
 
In deze gevallen moet in elk geval afspraken worden gemaakt over de termijn, de 
aanwezigheid van leraren, onderwijsondersteunend personeel en andere begeleiding van de 
leerling en het bedrag voor de personele en materiële kosten dat het bevoegd gezag van de 
wpo-school betaalt aan het bevoegd gezag van de wpo-school. Deze afspraken worden 
ingebed in het OPP 
 
Scholen die vallen onder hetzelfde bevoegd gezag hoeven geen overeenkomst te sluiten, 
maar moeten de onderwerpen die in het tweede en derde lid van het bekostigingsbesluit zijn 
genoemd op een manier regelen die voor beide betrokken scholen duidelijk is. 
 

Dit betekent concreet dat de bo-school van herkomst en de sbo-school waar de leerling parttime 
verblijft, een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin bovenstaande afspraken zijn opgenomen.  
 



                                                                                  
2. Financiële kaders voor parttime plaatsingen 

Voorwaarden bekostiging door SWV Helmond Peelland PO: 
1. Leerling wordt via een telefonisch consult doorgesproken met de gedragsdeskundige van het 

SWV 
2. Na akkoord wordt door de BO school en SBO school een symbioseovereenkomst opgemaakt.  
3. Er wordt een factuur opgemaakt door de SBO school, vergezeld van de ondertekende 

overeenkomst. 1 
4. Bekostiging vindt alleen plaats voor de extra ondersteuningsbekostiging2 (basisbekostiging 

dient geregeld te worden tussen de scholen onderling) 

 

 
1 Als een BO en SBO school onder hetzelfde schoolbestuur vallen is het opmaken van een symbiose 
overeenkomst niet nodig. 
2 Ondersteuningsbekostiging is alleen van toepassing als het een leerling betreft waarvoor het SWV 
verantwoordelijk is. M.a.w. ook verantwoordelijk zou zijn voor de TLV bekostiging. 


