Aanvragen voor het inrichten van een VSO afdeling
De eerste mogelijkheid is aanvragen vóór 15 maart 2008 met als realisatiedatum 1 augustus 2008.
Op 29 november heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van OCW, de WEC Raad
en Besturenorganisaties inzake het aanvragen van VSO afdelingen.
Doel was afspraken te maken om het aanvragen van VSO afdelingen soepel te kunnen laten verlopen
en de voorwaarden door te nemen waaraan de aanvragen dienen te voldoen.
Afgesproken is dat OCW in de maand december het scholenveld zal voorlichten via de Nieuwsbrief
PO en de web-site van CFI. Publicatie is voorzien in de week van 17 december.
De besturenorganisaties en de WEC Raad zullen samen optrekken in de voorlichting naar hun leden.
Uiterlijk medio januari zullen zij een format ontwikkeld hebben, waarmee de bevoegde gezagen van
de SO scholen een VSO afdeling kunnen aanvragen. Deze format zal via de websites van alle
organisaties beschikbaar worden gesteld. www.wecraad.nl
Van belang is dat scholen kunnen aangeven hoeveel leerlingen van 13 jaar en ouder de afgelopen
jaren op de school hebben verbleven, maar ook de opbouw van het so kan hierbij van belang zijn:
Hoeveel leerlingen hebben de afgelopen jaren het SO op 13 jarige leeftijd verlaten omdat er geen
VSO aan de school was verbonden?
Daarbij zullen scholen ook een prognose voor de komende 4 jaar dienen te overleggen, waarbij ze
kunnen uitgaan van het aantal zittende leerlingen in de SO leeftijd, maar ook het aantal AB leerlingen
dat naar verwachting door zal stromen naar het VSO.
Voorwaarde voor inrichting van een vso afdeling is dat tenminste 14 leerlingen daar onderwijs gaan
volgen.
Geadviseerd wordt om – bij twijfel - voor wat betreft de onderbouwing contact op te nemen met de
besturenorganisaties. Zij hebben de deskundigheid in huis en kunnen u ondersteunen bij de
aanvraag.
Het is mogelijk dat meerdere scholen te samen één aanvraag indienen, bijvoorbeeld als een school
niet kan aantonen dat aan de norm wordt voldaan. In dat geval dient er een duidelijke relatie tussen
de scholen te bestaan (overlappend voedingsgebied). Middels een samenwerkingsovereenkomst kan
vervolgens aangetoond worden hoe de samenwerking gestalte krijgt.
De nieuwe VSO afdeling wordt echter wel gekoppeld aan één school.
Bij aanvraag vóór 15 maart 2008 verkrijgen scholen een licentie per 1 augustus 2008 en zal de
bekostiging ook op deze datum ingaan.
Scholen die dit jaar geen aanvraag indienen, kunnen dat ook de komende jaren nog doen. De
aanvraagdatum zal dan 1 februari van een jaar zijn.
Wij zullen u meedelen wanneer en waar u het format kunt vinden. De intentie is medio januari 2008
het format beschikbaar te hebben.

