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1 Achtergrond - Wet passend onderwijs 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De invoering van 
deze wet stelt een nieuw kader voor de ondersteuning van leerlingen en studenten in het 
primair, voortgezet (speciaal) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De landelijke 
indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) is afgeschaft. Mbo-scholen zijn vanaf nu 
zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod. 
Ze stellen de extra ondersteuning en begeleiding van studenten met een beperking, chronische 
ziekte of leerprobleem vast, organiseren deze en geven deze vorm. Ook is het de bedoeling dat 
de scholen de extra begeleiding en ondersteuning verbreden tot alle studenten die een extra 
ondersteunings- of begeleidingsbehoefte hebben. De lgf-middelen zijn daarvoor aan de 
lumpsum van de scholen toegevoegd. Centraal staat wat de student nodig heeft om succesvol 
zijn mbo-studie te volgen en met een diploma af te ronden.  

1.1 Mbo-kader passend onderwijs 
Voor het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs geldt een ander kader dan voor het 
middelbaar beroepsonderwijs. Scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs werken 
in samenwerkingsverbanden. De schoolbesturen hebben sinds de invoering van de wet een 
zorgplicht. Dit houdt in dat zij de verantwoordelijkheid hebben om iedere aspirant-student met 
een extra ondersteuningsbehoefte een passende plek in het onderwijs te geven, op de eigen 
school of op een andere (reguliere of speciale) school binnen het samenwerkingsverband.  
 
Het middelbaar beroepsonderwijs heeft die zorgplicht niet. Omdat mbo-scholen vaak een 
behoorlijk aantal opleidingen hebben, is de aanname dat er daardoor altijd wel een passende 
plek te vinden moet zijn voor jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften. Mbo-scholen 
waren overigens op grond van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte’ al verplicht om aanpassingen te doen voor studenten met een beperking – 
mits dit geen onevenredige belasting vormt voor de school. Deze verplichting is er nog steeds. 
 
Ook vanuit het bestrijden van voortijdig schoolverlaten is veel gedaan aan het ondersteunen 
van jongeren. Scholen hebben daardoor meer zicht gekregen op het soort problemen waarmee 
jongeren te maken hebben. Behalve uitval door bijvoorbeeld een verkeerde studiekeuze (een 
veel voorkomende reden) zijn er ook jongeren die te maken hebben met problemen in de 
thuissituatie, gedragsproblematiek, verslaving, chronische ziekte, faalangst en leerproblemen. 
Vaak hebben jongeren ook een combinatie van verschillende soorten problemen. Om hen 
binnen boord te houden en naar een diploma te leiden, hebben scholen zorgstructuren 
ingericht. De meeste scholen zien ondersteuning van leerproblematiek als dyslexie en 
dyscalculie en zaken als faalangsttraining en trainingen in sociale vaardigheden als iets dat bij 
hun taak of basispakket hoort.  
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In de wet is geregeld dat de extra begeleiding die een school een student aanbiedt, wordt 
vastgelegd in de onderwijsovereenkomst die de student én het bevoegd gezag ondertekenen. 
Artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) beschrijft wat tenminste in de 
onderwijsovereenkomst moet worden opgenomen. Bij 3g. staat “indien sprake is van een 
gehandicapte deelnemer, de extra ondersteuning die voortvloeit uit zijn handicap”. Er is om 
procesmatige redenen rond de inschrijving afgesproken dat de school de afspraken in een 
bijlage mag vastleggen en dat die bijlage een onlosmakelijk onderdeel van de 
onderwijsovereenkomst vormt (zie servicedocument onderwijsovereenkomst). In de 
onderwijsovereenkomst moet dus staan dát er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte 
(als dat het geval is), maar de aard, intensiteit en frequentie van de ondersteuning kan de 
school in de bijlage vastleggen.  
 
De MBO Raad wil met deze handreiking een toelichting geven op de verschillende aspecten en 
eisen die er aan de bijlage gesteld kunnen worden en die bij de totstandkoming van de bijlage 
van belang zijn. Maar eerst de achterliggende vraag: voor welke studenten maakt u een 
bijlage? Wanneer is er sprake van extra ondersteuning zoals benoemd in de wet? 

1.2 Extra ondersteuning 
De term ‘extra’ geeft al aan dat er sprake is van ondersteuning die een school ‘bovenop’ andere 
ondersteuning geeft. Die ondersteuning wordt vaak aangeduid als ‘basisondersteuning’. 
Waaruit die basisondersteuning, of het basispakket, bestaat, wisselt per school. Sommige 
scholen hebben een uitgebreid aanbod van zorg en begeleiding binnen de school omdat die 
zorg (ook in het verleden al) nodig is om jongeren succesvol aan het onderwijs te laten 
deelnemen. Andere scholen hebben een kleiner aanbod en organiseren vaker ondersteuning 
van zorgpartijen buiten de eigen organisatie. De school maakt zelf de keuze voor een 
uitgebreide of juist een beperkte basisondersteuning. Deze keuze zal afhangen van de visie die 
de school heeft op haar opdracht. Een school biedt onderwijs en ondersteunt studenten, opdat 
zij een opleiding kunnen volgen en een diploma kunnen halen, maar is er niet om alle 
problemen van een student op te lossen. Hoe ver scholen gaan bij het bieden van zorg en het 
oplossen van problemen hangt af van de visie van de school. Ook de deelnemerspopulatie en 
haar behoefte, de expertise die een school zelf in huis en de omvang van de school, bepalen 
mede de grens. Het opleidingenaanbod van vakinstellingen is beperkt, dus ook de alternatieven 
die zij kunnen aanbieden. 
 
Wat een school ziet als basisondersteuning bepaalt ook waar de ‘extra’ ondersteuning uit 
bestaat.  

1.3 Brede of smalle benadering 
De keuze voor of de visie op de basisondersteuning die een school biedt, bepaalt dus ook 
waaruit de extra ondersteuning bestaat en daarmee waarop de uitvoering van de Wet passend 
onderwijs zich richt. Dat is terug te vinden in de resultaten van de nulmeting van de monitor 
Passend Onderwijs (Eimers et al. (2015)).  

http://www.mboraad.nl/?product/145242/Servicedocument+Onderwijsovereenkomst.aspx
https://www.passendonderwijs.nl/publicatie/passend-onderwijs-mbo-van-start/


CME/245445/2015 6/16 

Daarin is een typologie gemaakt van hoe scholen passend onderwijs duiden en implementeren. 
Men onderscheidt twee benaderingen:  
• Er zijn scholen die een brede benadering hebben: daarbij zien zij alle studenten die 

ondersteuning krijgen als de doelgroep van passend onderwijs. Voor die grote groep wordt 
dan ook een bijlage met ondersteuningsafspraken opgesteld.  

• De scholen die een smalle benadering hanteren, zien de studenten die basisondersteuning 
krijgen niet als de doelgroep van passend onderwijs en stellen alleen een bijlage op voor 
studenten waarvoor zij extra, complexere ondersteuning moeten regelen of inkopen.  

  



CME/245445/2015 7/16 

2 Intake 
Het realiseren van een passende plek in het onderwijs blijft een kwestie van maatwerk dat in 
overleg met de (aspirant) student en eventueel zijn of haar ouders tot stand komt. Wanneer een 
aspirant-student bij de intake aangeeft extra ondersteuning nodig te hebben, bekijkt de mbo-
school met de student – binnen het geboden ondersteuningsaanbod - waaruit die begeleiding 
kan bestaan. Door de Wet passend onderwijs is de indicatiestelling verdwenen en daardoor is 
het minder snel duidelijk welke studenten extra ondersteuning nodig hebben. Veel scholen 
grijpen bovendien de invoering van passend onderwijs aan om met de extra middelen voor 
meer studenten ondersteuning te regelen, omdat in het verleden ook heel wat studenten geen 
indicatie hadden, maar wel vergelijkbare problematiek (Eimers, Boon & Kennis, 2012)1. De 
komst van de Wet passend onderwijs heeft de afgelopen jaren geleid tot een zware inzet van 
mbo-scholen om de intake te professionaliseren. Daarnaast zijn de eisen die aan studenten 
(taal en rekenen) en scholen (rendementen en voorkomen vsv) worden gesteld verhoogd, 
waardoor het belang van een goede intake nog verder is toegenomen. De inzet van de intake is 
het matchen van student en opleiding: hoe kan de student binnen de duur en binnen de 
mogelijkheden van de opleiding succesvol zijn mbo-studie volgen, voldoen aan de 
beroepsvereisten en de opleiding met een diploma afronden? Welke ondersteuning heeft de 
student daar eventueel bij nodig? 

2.1 Doel van de intake 
Het belangrijkste doel van de intake is zicht te krijgen op de mogelijkheden en 
ondersteuningsbehoeften van de student (en eventueel van zijn/haar ouders) en vast te stellen 
of de school een passend en kansrijk traject voor de student kan bieden. Vaak is dat 
betrekkelijk eenvoudig, omdat de student de benodigde vooropleiding heeft, zich goed 
georiënteerd heeft op het beroep waarvoor hij wil worden opgeleid en de keuze lijkt te passen 
bij zijn mogelijkheden. Soms is het echter complexer. De student weet bijvoorbeeld toch nog 
niet wat hij wil, schrijft zich in voor meerdere opleidingen. Soms wil de student een specifieke 
opleiding volgen, maar past die minder goed bij zijn vooropleiding of roepen zijn eerdere 
leerresultaten of gedrag vragen op over de haalbaarheid ervan. Dan kijkt een school vaak 
tijdens de intake naar mogelijkheden die zij de student kan bieden om hem te ondersteunen in 
de beroepskeuze en/of voor het versterken van lastige vakken. Soms betreft het studenten met 
cognitieve dan wel fysieke of psychische beperkingen. Soms is het nog complexer, omdat een 
student ook op andere gebieden dan bij het leren extra ondersteuning of zorg nodig heeft. Denk 
aan jongeren met verslavingsproblematiek, met schulden of met een onveilige thuissituatie. Ook 
dan zal een school vaak kijken of zij de benodigde ondersteuning kan regelen. Er zijn scholen 
met een zeer uitgebreide zorgstructuur waarbij dit type zorg binnen de schoolmuren voor 
handen is. De keuzes van gemeenten en de wijze van samenwerking tussen school en 
gemeente zijn daarvoor overigens heel bepalend.  

                                                      
1 Eimers, T., Boon, M. & Kennis, R. (2012). Signalen voor passend onderwijs: jongeren met een beperking in het mbo. 
Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen 
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Bij twijfels over de capaciteiten van een (toekomstige) student of wanneer een student extra 
ondersteuning nodig heeft, kunnen scholen ervoor kiezen om extra informatie te verzamelen. 
Dat kan bijvoorbeeld via het afnemen van tests, via een gesprek met de aanleverende school 
en/of in een extra gesprek met de student en eventueel de ouders.  

2.2 Centrale en verlengde intake 
Sommige scholen werken met een centrale intake. Zij vragen van alle aangemelde studenten 
informatie op, zodat zij kunnen beoordelen of de student aan de toelatingseisen voldoet en of 
plaatsing in de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld haalbaar is. Sommige jongeren 
melden zich voor meerdere, verschillende opleidingen aan. In een gesprek achterhaalt de 
school dan welke opleiding het meest passend is. Na een centrale intake kan een student 
worden doorverwezen naar de intake van een specifieke opleiding of cluster van opleidingen. 
Scholen vragen vaak in het (digitale) aanmeldingsformulier of de toekomstige student extra 
ondersteuning nodig heeft. Dat kan ook een signaal zijn op basis waarvan een school een 
student doorverwijst naar een verlengde intake. Daar kijken bijvoorbeeld zorg- of 
begeleidingsspecialisten of psychologen specifieker naar de achtergrond en 
ondersteuningsvragen van de toekomstige student. Hier wordt ook gekeken of het 
opleidingsteam de benodigde ondersteuning kan geven.  
 
Ook veel scholen werken met een verlengde (ook wel verdiepende) intake. Wanneer er 
indicaties zijn dat een student extra ondersteuning nodig heeft om de opleiding met succes te 
kunnen afronden, doet een school vaak een verlengde intake. Dan wordt bijvoorbeeld extra 
onderzoek gedaan en/of extra informatie ingewonnen om beter zicht te krijgen op de benodigde 
extra ondersteuningsbehoefte. De verlengde intake kan centraal, maar ook op het niveau van 
de opleiding georganiseerd zijn. Dat wisselt per mbo-school. Op opleidingsniveau wordt met het 
opleidingsteam gekeken of en hoe de ondersteuning kan worden geboden.  

2.3 Examinering 
Het is van belang om tijdens de intake goed te kijken naar eventuele aanpassingen die nodig 
zijn voor toetsing en examinering. Het betrekken van deskundigen op het gebied van 
examinering of leden van de examencommissie is dan verstandig. 
Dit geldt vooral als:  
 
1. Er tijdens de vooropleiding van de aankomend student aanpassingen gedaan zijn in:  
- één of meerdere centrale examens;  
- één of meerdere centrale praktische examens;  
- één of meerdere schoolexamens. 

 
2. De aankomende student dyslexie heeft of een beperking heeft die niet zintuiglijk of lichamelijk 
van aard is. Dan is namelijk vaak een deskundigenverklaring nodig voor het mogen afnemen 
van een aangepast examen (zie handreiking aangepast examineren op website van het 
Servicepunt examinering mbo en website van het College voor Toetsen 

http://www.examineringmbo.nl/examineringmbo/download/servicepunt/20150122_handreiking_aangepast_examineren_v1-0_def.pdf%23search=%22handreiking%20beperking%22%20
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en Examens: https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/kandidaten-met-een-beperking/2014-
2015). 
 
3. De student heeft rekenproblemen. Verklaring van een deskundige is nodig en de school moet 
een dossier opbouwen om ER- of A-toets aan te vragen. De school moet in het dossier 
zichtbaar maken welke inspanningen de school en de student hebben gepleegd om de 
rekenproblemen te verminderen. 

2.4 Heldere communicatie 
Belangrijk bij deze verschillende inrichtingen van de intake (centrale, decentrale en eventueel 
verlengde intake) is dat de communicatie tussen de verschillende betrokken actoren, waaronder 
de intakers op de verschillende niveaus, helder is. Ook de communicatie richting student en 
ouders moet helder zijn. Het doorverwijzen van de centrale intake naar de intake van een 
opleiding (decentrale intake) kan de student begrijpen als dat hij/zij zou zijn aangenomen. Het 
afwijzen bij een decentrale intake kan een student begrijpen als een weigering tot toelating tot 
de school. De procedure en de consequenties van de uitkomst van de intakeprocedure moeten 
voor de student (en zijn ouders) helder zijn.  
 
Het is verstandig mogelijke alternatieven aan te geven wanneer uw school een student niet kan 
plaatsen in de opleiding van zijn keus. Ook het wijzen van een student, en bij minderjarige 
studenten zijn ouders, op zijn rechten, kan helpen misverstanden en onnodige teleurstellingen 
of ergernissen te voorkomen. Er komen bij de Ombudslijn MBO regelmatig klachten binnen over 
de toelating en plaatsing die grotendeels te wijten zijn aan gebrekkige communicatie. Naar 
aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar klachten ontvangen 
door het Meldpunt Auti-weigerscholen2, geeft de minister op 28 april 2014 in een brief aan de 
Tweede Kamer aan dat ze van mening is dat “de communicatie over het niet toelaten van 
studenten altijd schriftelijk en gemotiveerd moet gebeuren”.  

                                                      
2 Het meldpunt werd in 2013 opgericht door de Startfoundation, en verzamelde klachten van jongeren met autisme die 
om hun autisme geweigerd werden bij beroepsscholen. 

https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/kandidaten-met-een-beperking/2014-2015
https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/kandidaten-met-een-beperking/2014-2015
https://ombudslijnmbo.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/04/28/kamerbrief-over-rapport-onderzoek-bij-vier-instellingen-naar-toelating-van-studenten-met-een-autismespectrumstoornis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/04/28/kamerbrief-over-rapport-onderzoek-bij-vier-instellingen-naar-toelating-van-studenten-met-een-autismespectrumstoornis
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3 De onderwijsovereenkomst en de bijlage 
Tijdens de intake stelt een school vast of zij een aangemelde student, die voldoet aan de 
toelatingseisen, kan plaatsen in de opleiding en welke ondersteuning de student eventueel 
nodig heeft om zijn onderwijstraject succesvol te kunnen doorlopen (inclusief stage en 
examinering). Bij de vraag of de school de student kan plaatsen, kijkt zij of zij de benodigde 
ondersteuning kan bieden. Wanneer dat allemaal duidelijk en positief is, dan gaat de school 
over tot inschrijving. Daarvoor stelt de school een onderwijsovereenkomst op. Die regelt de 
rechten en plichten van de mbo-school en de student, zoals die onderling zijn afgesproken 
binnen de formele kaders. Deze overeenkomst bekrachtigt de inschrijving (Zie servicedocument 
onderwijsovereenkomst). Wanneer de school de student extra ondersteuning gaat bieden, 
moeten de afspraken daarover worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. 
Wanneer de ondersteuning die een student nodig heeft onderdeel is van de basisondersteuning 
die een school biedt, is een bijlage in principe niet nodig. Maar ook als onderdeel van de 
basisondersteuning kan een school ervoor kiezen om een bijlage op te stellen, bijvoorbeeld op 
verzoek van de student of zijn ouders. Ook kan een bijlage toegevoegde waarde hebben voor 
een opleidingsteam, door zicht te houden op de gemaakte ondersteuningsafspraken zodat het 
team de betreffende student(en) adequaat kan begeleiden.  

3.1 Inhoud van de bijlage 
Wanneer er een bijlage is met ondersteuningsafspraken, dan moet u daarnaar verwijzen in de 
onderwijsovereenkomst. De bijlage bij de onderwijsovereenkomst is primair bedoeld om de 
gemaakte ondersteuningsafspraken tussen mbo-school en student (en zijn of haar ouders 
wanneer de student minderjarig is) vast te leggen. Soms maken scholen daarnaast een 
handelingsplan of begeleidings- en ondersteuningsplan, dat meer gericht is op het team dat de 
ondersteuning gaat verzorgen. Daar staan vaak meer details in over de benodigde 
ondersteuning, afspraken met (externe) zorgpartijen en bijvoorbeeld over voortgangsbewaking 
en evaluatie. Voor dergelijke informatie geldt de Wet op de privacy. Het is dan ook van belang 
goed te regelen wie (en vanuit welk doel) inzicht heeft in deze plannen en gegevens van de 
student. Zie verder 3.2. 
 
De formele afspraken met de student die in de bijlage moeten worden vastgelegd, zullen niet 
altijd of niet voor elke student al voor de inschrijving vastgelegd zijn. Dat heeft een praktische 
reden: de complete intake afhandelen en alles vastleggen is voor sommige scholen ondoenlijk 
vóór 1 oktober3. Zeker voor scholen die ervoor kiezen veel afspraken vast te leggen. Bovendien 
worden er ook intakegesprekken gevoerd met studenten die zich op meerdere mbo-scholen 
aanmelden en uiteindelijk voor een andere school kiezen. Dat zou dan onnodig veel werk voor 
de school met zich meebrengen. Het is in elk geval wenselijk de bijlage zo spoedig mogelijk op 
te stellen, omdat deze ook helderheid verschaft over de gemaakte afspraken. Wanneer niet bij 

                                                      
3 De datum van 1 oktober is van belang omdat het de teldatum is van het aantal ingeschreven studenten t.b.v. 
bekostiging 

http://www.mboraad.nl/?product/145242/Servicedocument+Onderwijsovereenkomst.aspx
http://www.mboraad.nl/?product/145242/Servicedocument+Onderwijsovereenkomst.aspx


CME/245445/2015 11/16 

de inschrijving, maar later gedurende de opleiding blijkt dat een student extra ondersteuning 
nodig heeft, kan natuurlijk ook een bijlage worden gemaakt. De nieuwe student en het 
opleidingsteam hebben vaak ook tijd nodig om elkaar te leren kennen. Tijdens de (verdiepte) 
intake wordt vastgesteld dat er sprake is van extra begeleidingsbehoefte, in de eerste maanden 
van de opleidingen – als student en ‘opleiding’ elkaar wat beter hebben leren kennen – kan dan 
nader vastgesteld worden waar deze extra begeleiding uit moet bestaan. Op basis daarvan 
wordt dan een definitieve ‘bijlage’ vastgesteld. 
Wanneer de inhoud van de bijlage wijzigt, moet de school aan de student, en eventueel zijn 
ouders wanneer hij minderjarig is, ook een nieuw opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst 
worden verstrekt, omdat er daarin naar de bijlage wordt verwezen.  
 
Zoals eerder aangegeven, verschillen scholen in hun aanpak waar het gaat om de afbakening 
van de doelgroep van passend onderwijs, zie paragraaf 1.1, 1.2 en 1.3. Scholen die een brede 
benadering kiezen, maken formele afspraken voor een diverse groep studenten. Variërend van 
studenten met dyslexie tot studenten die chronisch ziek zijn en vanwege hun ziekte minder 
lessen kunnen bijwonen. Voor scholen met een smalle benadering valt een deel van die 
ondersteuning onder de basisondersteuning. Zij kiezen ervoor om alleen voor studenten met 
een gediagnosticeerde beperking of chronische ziekte een bijlage bij de onderwijsovereenkomst 
op te stellen. De aard van de afspraken kunnen daarmee tussen scholen behoorlijk variëren. In 
de bijlage bij deze handreiking zijn twee voorbeelddocumenten opgenomen waaruit de 
verschillende benaderingen zichtbaar worden.  
- Wanneer het Noorderpoort tijdens de intake vaststelt dat er voor de student extra 

begeleiding of ondersteuning nodig is voor minimaal drie maanden en voor minimaal een 
half uur gemiddeld per week, dan maakt het roc een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. 
Dit heet het begeleidings- en ondersteuningsplan (bop). Hoewel er selectie is op de omvang 
van de ondersteuning, is dit is een voorbeeld passend bij een brede benadering van 
passend onderwijs. In het format word ook de koppeling met een specifiek arrangement 
gemaakt (BAT-1, BAT-2, BAT-3, REC-1, REC-2, LWOE, KAIRO). Het format geeft ook aan 
dat er vastgelegd moet worden wanneer er evaluatiegesprekken plaatsvinden.  

- Een tweede voorbeeld is het format van Gilde Opleidingen. Dit voorbeeld past bij een 
smalle benadering van passend onderwijs. Het roc stelt de bijlage primair op voor studenten 
waarvoor aanvullende afspraken moeten worden gemaakt vanwege een beperking en/of 
chronische ziekte. In de bijlage wordt aangegeven om welke problematiek het gaat, en ook 
naar officiële (deskundige) verklaringen daarvan. Hoewel de categorie: ‘Anders, nl’ ook hier 
ruimte geeft aan opleidingen om voor minder formele beperkingen afspraken te maken, is 
de hoofdbenadering ‘smal’. Verder werkt Gilde Opleidingen de specifieke ondersteuning in 
verschillende type arrangementen uit en maakt het roc voor elk arrangement afspraken 
voor de opleiding, de deelnemer en, eventueel, zijn of haar ouder(s) of verzorger(s).  
Overigens moet het document ook worden getekend wanneer de uitkomst van het gesprek 
is dat er geen aanvullende ondersteuning nodig is. 
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Wat betreft de ondersteuningsafspraken zelf, de afspraken die worden gemaakt en vastgelegd, 
is er veel overlap tussen scholen. De afspraken kunnen betrekking hebben op verschillende 
zorgdomeinen of aandachtsgebieden: het kan gaan om sociaal-emotionele ondersteuning, extra 
afspraken over loopbaanoriëntatie of -begeleiding, pedagogische of didactische ondersteuning 
of om fysieke ondersteuning of zorg. Soms worden ook afspraken over extra ondersteuning in 
de bpv opgenomen in de bijlage. Dat moet dan voor ondertekening geregeld zijn, gezien de 
formele status van de bijlage als integraal onderdeel van de onderwijsovereenkomst.  
  
In de afspraken is het handig om, ongeacht de gekozen benadering (breed of smal), de 
volgende zaken vast te leggen: 
- de aard van de ondersteuning (bijvoorbeeld aandachtsgebied en daar binnen bijvoorbeeld 

logopedie en extra lessen communicatieve vaardigheden op school); 
- het doel dat met de ondersteuning wordt beoogd (bijv. verstaanbaarheid vergroten); 
- wie de ondersteuning biedt; 
- de omvang/frequentie van de ondersteuning; 
- hoe lang de afspraken geldig zijn; 
- hoe de partijen de ondersteuning evalueren; 
- omstandigheden waaronder ondersteuningsafspraken vervallen. 
 
De aard en omvang van de ondersteuning lijkt logischerwijs het minimale om vast te leggen. In 
de wet (artikel 8.1.3.g. van de Wet educatie en beroepsonderwijs) staat overigens dat de 
ondersteuning moet worden vastgelegd, maar zonder verdere toelichting. 

3.2 Privacy 
In veel van de huidige bijlages wordt ook informatie opgenomen over de achtergrond of 
aanleiding van de extra ondersteuning. Daarin wordt dan de problematiek van de student 
beschreven. Bijvoorbeeld dat het een student betreft met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 
Het beschrijven van de (bewezen) problematiek van de student kunnen ouders en student als 
onprettig ervaren, waardoor zij bezwaar hebben tegen het ondertekenen van afspraken in de 
bijlage. Het opnemen van dergelijke (medische) informatie mag overigens niet vanwege de Wet 
bescherming persoonsgegevens wanneer de bijlage met afspraken ook door anderen dan de 
ondertekenaars, bijvoorbeeld een opleidingsteam, is in te zien.  
 
Wanneer de wens is om wel een beschrijving van de problematiek op te nemen in de bijlage, 
dan stelt dat eisen aan de beveiliging van uw informatie- en administratiesysteem. Daarin moet 
u vooral het inzagerecht goed regelen.  
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4 Het administratieve proces  
Behalve de onderwijsovereenkomst is ook de bijlage een formeel document. Dat betekent dat 
het rechten en plichten voor de mbo-school en student met zich meebrengt. Dit stelt dus eisen 
aan de formulering van de gemaakte afspraken en aan de kaders waarbinnen die afspraken 
gelden. De bijlagen moeten dus ook worden bewaard en terug te vinden zijn, omdat er 
aanspraak op gemaakt kan worden. Het is verstandig de geldigheid van de gemaakte afspraken 
regelmatig te evalueren. Dat zal vaak een opleidingsteam doen, maar ook een centrale 
stafdienst of zorgteam kan die verantwoordelijkheid hebben. Het kan ook verstandig zijn de 
uitvoering van de ondersteuning af en toe te controleren. Ook het op gezette tijden 
onderzoeken van de tevredenheid van ouders en studenten over de geleverde ondersteuning, 
nu geen onderdeel van de landelijke monitoren, is wenselijk.  

4.1 Veranderingen 
Wanneer de afspraken over de ondersteuning vanwege een verandering van opleiding of om 
andere redenen moeten worden aangepast, dan moet de wijziging, vastgelegd in een 
addendum, duidelijk aan de student en eventueel aan zijn of haar ouders worden 
gecommuniceerd. In dat geval is het niet nodig om de bijlage opnieuw te tekenen. Mochten ze 
bezwaar hebben tegen de aanpassing dan kunnen student en/of de ouders via de reguliere 
wegen bezwaar aantekenen. Wanneer de onderwijsovereenkomst tussentijds wordt ontbonden, 
vervallen automatisch de ondersteuningsafspraken, omdat deze een onlosmakelijk deel van de 
onderwijsovereenkomst vormen. Zie verder servicedocument onderwijsovereenkomst voor 
omstandigheden waaronder dat kan gebeuren. 
 
Vanuit het perspectief van kwaliteitsborging is het verstandig de gemaakte afspraken, eventuele 
wijzigingen op de afspraken, maar ook de evaluaties van de afspraken plaatsvinden, bij elkaar 
te houden zodat per student het traject en de geleverde inspanningen van de school 
traceerbaar zijn.  
 
De uitdaging daarbij is om de verschillende actoren goed bij de uitvoering van de ondersteuning 
te betrekken. Verschillende actoren kunnen verschillende deeltaken hebben die voor een goede 
ondersteuning van de student wel op elkaar afgestemd moeten zijn. Die informatie moet worden 
gedeeld. Dat kan in overleggen, maar ook digitaal. Dat laatste stelt wel eisen aan het systeem 
en aan de discipline van betrokkenen om de informatie op te slaan en te lezen. 
 
Wanneer er ondersteuning is van deskundigen buiten de school, is het nodig ook met hen 
overleg te voeren. Doorgaans hebben de schoolmaatschappelijk werkers die verbindende taak, 
soms vindt de afstemming plaats in een Zorg- en Adviesteam (ZAT). Soms is er een team van 
deskundigen uit Jeugdhulp in brede zin die de gemeente op school heeft geplaatst. In elk geval 
is het van belang dat ook via dit soort gremia informatie wordt gedeeld.  

http://www.mboraad.nl/?product/145242/Servicedocument+Onderwijsovereenkomst.aspx
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5 Veel gestelde vragen  
 
Moet er bij informatie die geleverd wordt aan DUO een vinkje worden gezet? 
De overheid wil graag inzicht krijgen in welke studenten extra ondersteuning ontvangen.  De 
bedoeling is dat de mbo-school in BRON de optie ‘ja’ aanvinkt bij ‘indicatie gehandicapt’ 
(ja/nee). Alleen zegt de inhoud van die ondersteuning niets, omdat het ook afhangt van de 
keuze die een mbo-school maakt voor een smalle of brede benadering van passend onderwijs. 
Het is goed om te weten dat, wanneer het vinkje is gezet, deze in de databestanden blijft 
bestaan, ook wanneer de ondersteuning is beëindigd. Advies: zet een vinkje bij ‘ja’ wanneer er 
een bijlage met extra afspraken is. 
 
Hoe verantwoorden we onze inzet? 
De overheid heeft de financiële middelen voor passend onderwijs toegevoegd aan de lumpsum 
die de mbo-scholen ontvangen. De school bepaalt de interne verdeling van die middeleng. Het 
is wel verstandig goed te beschrijven welke keuze de school maakt in termen van inzet op 
passend onderwijs, in termen breed, smal en welke soorten ondersteuning er geboden worden 
vanuit de basisondersteuning. Voor de zorgstructuur als geheel beschikken scholen ook over 
andere middelen in de lumpsum dan puur de middelen uit passend onderwijs. Verantwoording 
van middelen vindt in het mbo plaats via het Geïntegreerd Jaardocument.  
 
Hoe beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs de inspanningen van scholen op dit vlak? 
In het concept waarderingskader 2016 van de inspectie zijn de doelstellingen van passend 
onderwijs uitgewerkt in kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces, in standaard  2.4: zie 
www.onderwijsinspectie.nl. De standaard staat vooralsnog omschreven als:  

 
2.4 Ondersteuning  
Studenten die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod en ondersteuning.  
 
Portret:  
Voor studenten met extra ondersteuningsbehoeften is er extra ondersteuning 
zowel van de cognitieve als de sociale ontwikkeling. De instelling informeert 
studenten (en ouders) proactief over de mogelijkheden voor extra 
ondersteuning. De ondersteuning is maatwerk en is erop gericht dat de student 
de opleiding op het vereiste niveau en zo mogelijk binnen de geprogrammeerde 
tijd kan behalen. De opleiding evalueert regelmatig of de extra ondersteuning 
het gewenste effect heeft en stelt zo nodig bij.  

  
Wat gebeurt er met de afspraken wanneer een student overstapt naar een andere school? 
In feite wordt dan de onderwijsovereenkomst ontbonden en daarmee ook de 
ondersteuningsafspraken. De nieuwe school zal zelf afspraken met de student moeten maken, 
omdat de mogelijkheden variëren per school en per opleidingsteam.  
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Heeft een student een inspanningsverplichting? 
Het kan wenselijk zijn om bij de afspraken over ondersteuning, naast de verplichtende 
afspraken voor de school, ook verplichtingen voor de student op te nemen.  
 
Wat als de onderwijsovereenkomst wel is ondertekend, maar de bijlage niet wordt 
ondertekend? 
Bij voorkeur worden ze tegelijkertijd ondertekend, maar zoals aangegeven heeft het vaak een 
praktische reden dat de uitwerking van de afspraken in een formele bijlage later gebeurt. 
Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden over de benodigde of gewenste 
ondersteuning (en daar eventueel ook bemiddeling voor is in gezet), dan vervalt daarmee het 
recht van student en ouders en de plicht van de school om extra ondersteuning te bieden. Op 
basisondersteuning, die in principe voor iedere student voorhanden is, mag een student dan 
nog wel aanspraak maken.  
 
Hoe verhoudt alle steun zich met het opleiden naar een zelfstandige positie op de 
arbeidsmarkt? 
Voor sommige studenten zullen ook later in het werk, bij de uitoefening van hun beroep 
aanpassingen nodig blijven. Voor anderen hoop je dat de ondersteuning langzaam afgebouwd 
kan worden. Wanneer er ingezet wordt op een traject naar steeds verdere zelfstandigheid en 
het afbouwen van de ondersteuning dan is het verstandig dat duidelijk te maken aan de student 
en zijn/haar ouders. 
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