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Reactie op uw verzoek om een reactie op een aantal vragen over het
voortgezet speciaal onderwijs en stage i.r.t. de WLZ
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In uw brief van 29 juni 2021 heeft u gevraagd om een reactie op een brief van
een burger over stages in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in relatie tot de
Wet Langdurige Zorg (WLZ). Mevrouw geeft aan dat haar zoon onderwijs volgt in
het uitstroomprofiel dagbesteding van het vso. Zij geeft aan dat haar zoon
volgend schooljaar verplicht twee dagen stage moet lopen in de dagbesteding en
dat dat moet worden betaald uit haar WLZ budget.
Een stage is in het uitstroomprofiel dagbesteding in tegenstelling tot het
uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht niet verplicht. De school mag dan ook niet
vragen dat de leerling het komende schooljaar verplicht twee dagen stage moet
lopen in een vorm van dagbesteding. Wel is het gebruikelijk dat een leerling in
het uitstroomprofiel dagbesteding in de loop van het schooljaar een paar keer
gaat ‘wennen’ op zijn nieuwe plek. Een beslissing over de omvang daarvan moet
gebeuren op basis van het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte
van de individuele leerling. De voorbereiding op de vervolgbestemming, in dit
geval de dagbesteding, maakt onderdeel uit van het onderwijsaanbod dat de
school op basis van de kerndoelen moet aanbieden. Daarvoor wordt de school
bekostigd. Die bekostiging is ruim voldoende om een leerling te begeleiden bij het
‘wennen’ op de nieuwe plek.
De school krijgt, zoals mevrouw al aangeeft, een volledige bekostiging voor haar
zoon, op grond van artikel 25 van de wet op de expertisecentra is de school
verplicht een in schooltijd samenhangend onderwijsprogramma te verzorgen van
1000 uur voor iedere leerling in elk leerjaar. Daarvan kan voor individuele
leerlingen van worden afgeweken, maar daarvoor is expliciet instemming van de
Inspectie van het Onderwijs nodig.
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Er is telefonisch contact opgenomen met mevrouw, in het gesprek is het
bovenstaande aan de orde geweest.
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De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob

P agina 2 van 2

