STICHTING
PROJECTEN
SPECIAAL
ONDERWIJS
Utrecht, 28 juni 2012

Aan:
alle scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Betreft: inwerkingtreding wetsvoorstel kwaliteit (v)so

Geachte mevrouw, heer,
Graag willen we u nog voor de zomervakantie begint informeren over de stand van
zaken met betrekking tot het wetsvoorstel kwaliteit (v)so.
Op dit moment ligt het wetsvoorstel kwaliteit (v)so nog ter behandeling in de Eerste
Kamer. De eerder geplande plenaire behandeling is uitgesteld tot een later moment.
Dit heeft consequenties voor de inwerkingtreding van verschillende onderdelen van
het wetsvoorstel. Met deze mail willen wij u nader informeren over de wijzigingen ten
opzichte van eerder gecommuniceerde data daarvoor.
Ontwikkelingsperspectief, voortgangsregistratie en Engels in het so
De verplichting om een ontwikkelingsperspectief op te stellen en de voortgang van de
ontwikkeling te registreren zal voor het so een jaar later, namelijk op 1 augustus 2013
in werking treden, dus gelijktijdig met dezelfde verplichting voor het vso.
Omdat het ontwikkelingsperspectief een belangrijk onderdeel zal zijn van het toezicht
door de onderwijsinspectie na invoering van de bepalingen uit het wetsvoorstel, heeft
dit gevolgen voor het toezicht door de inspectie. In de bijlage vindt u een toelichting
op de manier waarop de inspectie hier mee om zal gaan in het nieuwe toezichtkader,
dat zij met ingang van komend schooljaar zal hanteren.
De eisen die aan het ontwikkelingsperspectief worden gesteld zullen worden
vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Deze AMvB zal naar
verwachting in het voorjaar van 2013 gepubliceerd worden. Deze eisen richten zich
vooral op het beschrijven van de uitstroombestemming van de leerling en de
onderbouwing daarvan. De onderbouwing dient dan ten minste een omschrijving te
bevatten van de belemmerende en bevorderende factoren die het onderwijs aan de
leerling beïnvloeden.
De verplichting om Engels in het onderwijsaanbod van het so (met uitzondering van
leerlingen zml/mg) op te nemen treedt eveneens een jaar later, op 1 augustus 2013, in
werking.
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Examenlicentie, uitbreiden so zml/mg met vso, clusteroverstijgende toelating en
vavo-examens
In het wetsvoorstel kwaliteit (v)so is een aantal artikelen opgenomen die een
aanvraagprocedure vergen met enige doorlooptijd, of die voor scholen faciliterend
zijn. Deze artikelen treden zo snel mogelijk in werking. Het gaat dan met name om:
• het starten van de aanvraagprocedure voor aanwijzing als voexameninstelling (art. 56 WVO);
• het aanvragen van een uitbreiding van het so met vso (art. 75 WEC) voor
zml/mg-scholen;
• het aanvragen van clusteroverstijgende verbrede toelating (art. 76a WEC);
• de mogelijkheid voor vso-leerlingen om niet alleen op het vavo onderwijs
te volgen, maar daar ook examen te doen (art. 14b wetsvoorstel kwaliteit).
Regionale conferenties
Om u zo snel mogelijk na de zomervakantie meer informatie te kunnen geven, zal
SPSO wederom, evenals de afgelopen jaren, regionale conferenties organiseren
rondom de invoering van de nieuwe kwaliteitswetgeving (v)so.
De volgende data en locaties zijn daarvoor vastgesteld:
* 25 september

: Endhoven

Aristo

16.00-20.00 uur

* 27 september

: Rotterdam

Engels

16.00-20.00 uur

* 2 oktober

: Zwolle

Buitensociëteit

16.00-20.00 uur

* 9 oktober

: Utrecht

Jaarbeurs

16.00-20.00 uur

Deze conferenties zijn bedoeld om u de meest actuele informatie te verschaffen over
het implementatie-traject van de nieuwe kwaliteitswetgeving en over het
toetsingskader van de onderwijsinspectie. Daarnaast zullen ook workshops worden
aangeboden waarin (v)so-scholen presenteren op welke wijze zij reeds vorm geven
aan aspecten van de wetgeving. Begin september ontvangen alle (v)so-scholen een
uitnodiging en het programma voor de conferenties.
In de bijlage treft u meer informatie aan over de wijze waarop de inspectie het
toezicht zal uitoefenen in deze overgangssituatie.
Voor nu wensen wij u een fijne zomervakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Gerda Egtberts, senior-beleidsmedewerker Siméa
Kees Kuijs, adviseur SPSO
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