
Nevenvestiging Zorg openstellen voor niet geïndiceerde leerlingen 
 
Nu 
Op een nevenvestiging zorg kunnen op dit moment alleen leerlingen voor bekostiging in aanmerking 
komen als zij geïndiceerd zijn. 
Niet-geïndiceerde leerlingen worden voor de bekostiging door CFI geweigerd. 
 
Wenselijk volgens samenwerkingverbanden en scholen 
Er zijn ook niet-geïndiceerde leerlingen die zorg nodig hebben. Dit kunnen leerlingen zijn: 
- waarvoor de school middelen ontvangt uit het regionale zorgbudget van het samenwerkingsverband, 
- LGF geïndiceerde leerlingen  
- andere leerlingen die in de ogen van de school extra zorg nodig hebben. 
Samenwerkingsverbanden en scholen vragen aan OCW de ruimte om desgewenst die leerlingen in te 
kunnen schrijven en bekostigd te krijgen op de nevenvestiging zorg vanwege de vereiste 
deskundigheid, kleinere groepen, geen verstoring van het reguliere aanbod etc.  
 
Ruimte die OCW hiervoor kan bieden 
Op grond van de nieuwe wetgeving die in voorbereiding is, komt straks het onderscheid tussen de 
verschillende soorten vestigingen gedeeltelijk of geheel te vervallen. Daarmee wordt dus ook de 
ruimte om leerlingen op te vangen op de nevenvestiging zorg groter.  
Passend bij de verwachte ruimte in de nieuwe wetgeving wordt een oplossing gezocht voor de 
problemen die zich thans bij scholen voordoen (nl. het buiten bekostiging brengen van niet-
geïndiceerde leerlingen op een nevenvestiging zorg). Het instrument dat hiervoor het meest geschikt 
is, is het regionaal arrangement. Het regionaal arrangement biedt immers ook nu de mogelijkheid om 
binnen de ruimte die de wet biedt  af te wijken van bijvoorbeeld de huidige toetsingskaders met name 
de stichtingsnormen voor nevenvestigingen. 
Een regionaal arrangement kan dus ook een oplossing bieden voor het opvangen van zorgleerlingen 
die geen indicatiestelling hebben op de nevenvestiging zorg door die om te zetten in een reguliere 
nevenvestiging. 
 
Smal regionaal arrangement 
Anders dan gebruikelijk gaat OCW er mee akkoord dat er een aanvraag voor een regionaal 
arrangement door samenwerkende scholen in de regio wordt ingediend, waarbij die scholen zich 
beperken tot hun onderlinge afspraken voor (alleen) het opvangen van zorgleerlingen op een 
nevenvestiging zorg. Op dat moment is er sprake van het aanvragen van een zgn. smal regionaal 
arrangement. 
Om de scholen in staat te stellen die bredere opvang van zorgleerlingen te realiseren, kan OCW via 
goedkeuring van het RA regelen dat alle nevenvestigingen zorg : 

- een brede instroom in de onderbouw d.w.z. geïndiceerde en niet-geïndiceerde leerlingen 
bekostigd kunnen krijgen; 

- desgewenst ook bekostigd afsluitend onderwijs kan aanbieden voor geïndiceerde en niet-
geïndiceerde leerlingen (voorzover de school (Brinnummerniveau) die de vestiging in stand 
houdt, de licenties heeft. En de samenwerkende scholen daarmee instemmen). 

 
De aanvrager van het regionaal arrangement draagt net zo als bij een “gewoon” regionaal 
arrangement 



zorg voor alle handtekeningen van de betrokken scholen en voor de scholen in de regio die niet 
meedoen aan het regionaal arrangement de verklaringen van geen bezwaar. 
 
Afspraken 
OCW staat, zie boven, toelating van alle leerlingen op de nevenvestiging zorg toe, voorzover passend 
binnen de licenties van de moederschool. Het is aan de samenwerkende scholen of ze daarin een 
beperking willen aanbrengen (zie bovenstaande drie categorieën). Daar heeft OCW geen bemoeienis 
mee; partners in de samenwerking zullen elkaar zelf aan de gemaakte afspraken moeten houden. 
 
Uitbreiding licenties 
Als de scholen in het regionaal arrangement het onderwijsaanbod op de nevenvestiging zorg willen 
verbreden d.w.z. opleidingen willen aanbieden waarvoor de school niet de vereiste licenties heeft, is 
er niet langer sprake van een smal regionaal arrangement maar van een “normaal” regionaal 
arrangement. Op dat moment gelden alle voorwaarden in het toetsingskader regionale 
arrangementen. 
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