
 
 
Memo standpunt samenwerkingsverband t.a.v. bekostigen van Particulier Onderwijs 
 
Van: directeur-bestuurder 
Datum: 23 augustus 2021 
Status: ter informatie aan derden (ouders/verzorgers, gemeenten, sociale teams) 
 
 
Met enige regelmaat komen er verzoeken aan het samenwerkingsverband om de kosten voor Particulier 
Onderwijs te vergoeden.  
 
We willen er kort over zijn: we vergoeden geen Particulier Onderwijs. 
 
 
De wettelijke richtlijn is helder. Particulier onderwijs mag niet worden bekostigd met middelen die het 
onderwijs (samenwerkingsverband en of schoolbestuur) ontvangt.  
 
Veruit de meeste samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in Nederland houden zich hier ook aan. Wij 
willen en kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de enkele samenwerkingsverbanden in 
Nederland die, wellicht door omstandigheden gedwongen, hiertoe wel zijn overgegaan. 
 
Voor de Inspecteur van het Onderwijs en de accountant verbonden aan het samenwerkingsverband is dit 
een thema van gesprek (geweest). Het standpunt is helder: het mag niet. 
 
De Onderwijsraad heeft er een aanvullend advies aan de minister over gegeven: het mag niet met de 
nuance dat een schoolbestuur wel tijdelijke kennis/expertise (vanuit het Particulier Onderwijs) kan 
inhuren, het onderwijs moet dan wel bij het betreffende schoolbestuur plaatsvinden. 
  
Ons samenwerkingsverband (en de meeste in NL) is m.b.t. het onderwijsaanbod als volgt ingericht: 

1. Regulier onderwijs 
2. Regulier onderwijs met maatwerk op de reguliere school 
3. Regulier onderwijs met maatwerk buiten de school (OPDC) 
4. Speciaal onderwijs  
5. Speciaal onderwijs met maatwerk   

We zijn van mening dat we hiermee een voldoende dekkend aanbod hebben ingericht voor de leerlingen 
die zijn aangewezen op het voortgezet onderwijs in de Stad Groningen. 
 
Elk kind in Nederland, met en zonder extra ondersteuning, zouden we gunnen dat het onderwijs 
kleinschaliger zou zijn ingericht. Dit is helaas niet het geval. We hebben te doen met een andere 
werkelijkheid. In Nederland is het uitgangspunt ‘zo passend mogelijk’. Met de verstrekte middelen door 
de overheid is kleinschalig onderwijs op beperkte schaal mogelijk. De minister heeft in de Tweede Kamer 
gezegd dat men niet van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen mag verwachten dat ze één op één 
onderwijs moeten verzorgen. 
 
Het Particulier Onderwijs is door de wettelijke beperking doorgaans alleen mogelijk voor ouders die 
voldoende middelen hebben om dit te bekostigen. We zijn van mening dat dit kansenongelijkheid 
bevordert en ook dat vinden we geen goede zaak. 
  


