
 
 

 
  

Bijlage bij Akte van aansluiting NOB:  

Reglement van aansluiting NOB 
 
 

l. 
 

a. In dit Reglement wordt verstaan onder: 
 
Onderwijsvoorziening:  Elke setting waarin voor leerlingen die 

Nederlands of Belgisch staatsburger zijn en 
die wonen buiten het Nederlands of Belgisch 
grondgebied, volledig dagonderwijs of NTC-
onderwijs op het niveau van basis- dan wel 
voortgezet onderwijs wordt aangeboden, en 
waarbij de onderwijsvoorziening is 
aangesloten bij de stichting Nederlands 
Onderwijs in het Buitenland (NOB) en onder 
toezicht staat van de Inspectie van het 
Onderwijs. 

 
Afstandsonderwijs Onderwijs dat op afstand wordt verzorgd 

via schriftelijke, telefonische of 
elektronische media. 

 
NTC-onderwijs:  Lessen Nederlandse Taal en Cultuur voor 

leerlingen van het primair onderwijs 
(voorschoolse educatie en basisonderwijs) 
en voortgezet onderwijs die worden verzorgd 
door Onderwijsvoorzieningen buiten 
Nederland en België, met dien verstande dat 
in het geval van afstandsonderwijs de locatie 
waar het onderwijs wordt gevolgd, als de 
locatie van de Onderwijsvoorziening wordt 
aangemerkt. De kwaliteit van het onderwijs 
voldoet aan de eisen, zoals vastgelegd in het 
toezichtkader voor Nederlands onderwijs in 
het buitenland van de Inspectie van het 
Onderwijs. 

 
 
Volledig Nederlands dagonderwijs: Nederlandstalig onderwijs waarin een compleet 

lesprogramma wordt aangeboden waarvan in 
ieder geval lessen Nederlandse Taal en 
Cultuur onderdeel uitmaken. Het 
lesprogramma is bedoeld voor leerlingen 
van het primair onderwijs (voorschoolse 
educatie en basisonderwijs) en voortgezet 
onderwijs. De lessen worden verzorgd door 

 

 



 
 

 
  

Onderwijsvoorzieningen buiten Nederland 
en België, met dien verstande dat in het 
geval van afstandsonderwijs de locatie waar 
het onderwijs wordt gevolgd, als de locatie 
van de Onderwijsvoorziening wordt 
aangemerkt. 



 
 

 
  

Regeling NOB  De door de Minister voor Basis- 
en Voortgezet Onderwijs en 
Media vastgestelde Regeling 
Stichting Nederlands Onderwijs 
in het Buitenland 2019-2023 of 
de daarvoor in de plaats 
tredende regeling. 

 
NOB  De Stichting Nederlands 

Onderwijs in het Buitenland 
handelend namens de Minister 
voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media op basis van 
het in de Regeling NOB verstrekt 
mandaat. 

 
Rechtspersoon:  Een rechtspersoon naar 

Nederlands of buitenlands recht 
welke het bevoegd gezag is van 
een Onderwijsvoorziening. 

 
 
 

b. De begrippen die zijn gebruikt in dit Reglement zijn begrippen die worden 
gebruikt in het Nederlandse onderwijsveld en in de Nederlandse wet- en 
regelgeving. Dit Reglement is van overeenkomstige toepassing op buiten 
Nederland gehanteerde begrippen in het lokale onderwijsveld en de plaatselijke 
wet- en regelgeving voor zover die begrippen (grotendeels) dezelfde strekking 
hebben. 

 
2. Op dit Reglement is het bepaalde in de vigerende Regeling Stichting NOB van 

toepassing1. 
 

3. Slechts een Nederlandstalige Onderwijsvoorziening welke is gelegen buiten het 
grondgebied van Nederland en België, met dien verstande dat in het geval van 
afstandsonderwijs de locatie waar het onderwijs wordt gevolgd, als de locatie van 
de Onderwijsvoorziening wordt aangemerkt, welke toegankelijk is voor 
Nederlandstalige leerlingen uit de Europese Unie en waarin NTC-onderwijs of 
Volledig Nederlands dagonderwijs wordt aangeboden kan door NOB worden 
toegelaten als aangesloten Onderwijsvoorziening. Aansluiting van een 
Onderwijsvoorziening geschiedt door de ondertekening van de Akte van 
Aansluiting door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de Rechtspersoon die 
de Onderwijsvoorziening in stand houdt en van NOB. Een Rechtspersoon kan 
meerdere Onderwijsvoorzieningen aan laten sluiten. De aan te sluiten 

 
1  wetten.nl - Regeling - Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023 - BWBR0042249  
(overheid.nl) 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042249/2019-05-29
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042249/2019-05-29


 
 

 
  

Rechtspersoon dient doorslaggevende zeggenschap te hebben ten aanzien van 
de Onderwijsvoorziening. In de Akte van Aansluiting dient door de Rechtspersoon 
te worden verklaard dat de inhoud van dit Reglement wordt aanvaard en 
nageleefd. 
 

4. De aansluiting van een Onderwijsvoorziening bedoeld onder artikel 3 van dit Reglement is 
voor onbepaalde tijd. De aansluiting eindigt indien de Regeling NOB komt te vervallen dan 
wel zodanig wordt aangepast dat aansluiting en/of subsidiëring van de 
Onderwijsvoorziening met in achtneming van de Regeling NOB niet langer mogelijk is. 
 

5. De Onderwijsvoorziening kan na aansluiting in zijn uitingen aan derden bekendmaken dat 
deze is aangesloten bij NOB en daarbij gebruikmaken van het aanbod aan producten. 
diensten en faciliteiten van NOB zolang de aansluiting niet is beëindigd. Tot die diensten 
en faciliteiten behoren: informatieverstrekking over het onderwijs aan ouders. scholen en 
overige belanghebbenden, alsmede vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de 
bij NOB aangesloten Onderwijsvoorzieningen: professionalisering van leraren, 
schoolleiding alsmede bestuurders; kwaliteitsbewaking en -bevordering door het 
ontwikkelen van onderwijsinhoudelijke en bestuurlijke producten en kaders en het 
adviseren en begeleiden van Onderwijsvoorzieningen en Rechtspersonen op 
onderwijsinhoudelijk en bestuurlijk terrein.  
 

6. Een Rechtspersoon kan de aansluiting van een Onderwijsvoorziening op elke door het 
bestuur van de Rechtspersoon gewenste datum schriftelijk opzeggen. De beëindiging 
van de aansluiting volgt met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie 
maanden. Na de beëindiging van de aansluiting kan de Onderwijsvoorziening geen 
gebruik meer maken van de producten, diensten en faciliteiten die NOB biedt voor de 
aangesloten Onderwijsvoorzieningen. De Rechtspersoon is in geval van beëindiging van 
de aansluiting gehouden de door NOB uitbetaalde (leerlinggebonden) subsidie voor 
zover die betrekking heeft op de periode na beëindiging van de aansluiting van de 
Onderwijsvoorziening binnen één maand na die beëindiging naar rato aan NOB terug te 
betalen.  
 

7. Ten aanzien van aansluiting van de Onderwijsvoorziening bij NOB gelden de volgende 
voorwaarden, welke tevens gelden als voorwaarden voor het kunnen ontvangen van 
(leerlinggebonden) subsidie en Welke voorwaarden door ondertekening van de Akte Van 
Aansluiting door de Rechtspersoon worden aanvaard: 

a. de Onderwijsvoorziening verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 
en met 18 jaar. Dit onderwijs is gericht op terugkeer in en aansluiting bij het 
onderwijs in Nederland en Vlaanderen en is bedoeld Voor Nederlandse en 
Belgische staatsburgers die in het buitenland verkeren. Het onderwijs dat door de 
Onderwijsvoorziening wordt gegeven is tevens toegankelijk voor leerlingen uit de 
Europese Unie. mits Nederlandstalig;  

b. NTC-onderwijs respectievelijk het Volledig Nederlands dagonderwijs toe te 
werken, aan de hand van een curriculum. naar de Nederlandse kerndoelen2 
leidend naar de referentieniveaus;  

c. Het Volledig Nederlands dagonderwijs is afgestemd op de in Nederland geldende 

 
2 Aan het Nederlands onderwijs in het buitenland nemen ook Vlaamse leerlingen deel. De Vlaamse eindtermen 
voor Nederlands als moedertaal komen grotendeels overeen met de Nederlandse kerndoelen. 



 
 

 
  

kerndoelen Voor het PO en de onderbouw VO. Voor de bovenbouw van het VO 
geldt dat het onderwijs gericht is op afsluiting met een Nederlands VO-diploma.  

d. Voor de bevoegdheid van de leraren en/0f schoolleider die werkzaam zijn voor de 
Onderwijsvoorziening geldt: 

• Voor het volledig Nederlands dagonderwijs: dat alle leraren bevoegd 
zijn naar Nederlandse maatstaven3, met uitzondering van 
vakleerkrachten in het primair onderwijs (onderwijs gericht op 
kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs) en leraren 
in niet-examenvakken in het voortgezet onderwijs. 

• Voor NTC-onderwijs: dat er tenminste één naar Nederlandse 
maatstaven bevoegde leraar bij de Onderwijsvoorziening is 
aangesteld. Dit mag ook een leraar zijn die met succes het 
Bekwaamheidstraject heeft afgelegd onder auspiciën van NOB, in 
combinatie met een eerder behaald universitair of HBO diploma. De 
bevoegde leerkracht is ter plaatse aanwezig en betrokken bij het 
onderwijsproces. In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld Corona, kan - 
na goedkeuring van NOB - van het criterium 'aanwezigheid ter 
plaatse' worden afgeweken. 

 
e. De Rechtspersoon accepteert dat de Onderwijsvoorziening onder toezicht komt 

van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs en NOB 
worden in dat licht ook toegang tot de Onderwijsvoorziening verleend. 

f. De Onderwijsvoorziening beschikt over een schoolplan en een schoolgids die 
voldoen aan de door NOB vastgestelde modellen voor de schoolgids en het 
schoolplan. Deze documenten zijn ter inzage beschikbaar voor de Inspectie van 
het Onderwijs. 

g. De Rechtspersoon dient de instandhouding van een Onderwijsvoorziening op te 
nemen in de statuten. De Rechtspersoon is gehouden om voorafgaande aan de 
aansluiting bij NOB de vigerende statuten te overleggen aan NOB. De 
Rechtspersoon kan na aansluiting de statuten, indien en voor zover het gaat om 
een wijziging met betrekking tot de doelstelling van de Rechtspersoon en de 
samenstelling en bevoegdheden van het bestuur, slechts aanpassen na 
voorafgaande toestemming van NOB. 

h. De Rechtspersoon draagt zorg voor een goed bestuurde Onderwijsvoorziening. 
Het bestuur van de Rechtspersoon handelt overeenkomstig het bepaalde in de 
statuten van de Rechtspersoon en draagt zorg voor een doelmatige en 
rechtmatige besteding van de door NOB te verstrekken (leerlinggebonden) 
subsidie. 

i. De Rechtspersoon is ten aanzien van de Onderwijsvoorziening gehouden om de 
regels en voorschriften die gelden in het land en de regio van vestiging van de 
Onderwijsvoorziening na te leven in het bijzonder daar waar het gaat om de regels 
omtrent hygiëne, gezondheid en veiligheid van de leerlingen en het personeel. 

 
8. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7 gelden voor nieuw aan te sluiten 

Onderwijsvoorzieningen tevens de volgende voorwaarden voor aansluiting en 
subsidiëring: 

 
3 De Nederlandse maatstaven voor bevoegdheid:  

• voor NTC- Basis en Voortgezet onderwijs: een Nederlands Pabo diploma Of een Vlaams diploma leraar 
kleuter- of lager onderwijs of een eerste of tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands  

• Eerste- of tweedegraads VO taaldocent met moedertaal Nederlands  
• NT2 docent met EVC certificaat (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voortgezet-

onderwijs/bevoegdheid-leraren-in-het-voortgezet-onderwijs)   
• voor Volledig Nederlands Basis Dagonderwijs: een Nederlands Pabo diploma of een Vlaams diploma 

leraar kleuter- Of lager onderwijs  
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voortgezet-onderwijs/bevoegdheid-leraren-in-het-voortgezet-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voortgezet-onderwijs/bevoegdheid-leraren-in-het-voortgezet-onderwijs


 
 

 
  

a. De Onderwijsvoorziening heeft op de datum van aansluiting ten minste 20 
Nederlandstalige leerlingen ingeschreven. Voor op te richten 
Onderwijsvoorzieningen in landen waar het Nederlands als officiële landstaal 
wordt gebruikt (buiten Nederland en België) geldt een oprichtingsnorm van ten 
minste 100 Nederlandstalige leerlingen. Voor op te richten 
Onderwijsvoorzieningen met betrekking tot afstandsonderwijs is de 
oprichtingsnorm ten minste 25 Nederlandstalige leerlingen. 

b. In afwijking van wat onder 6 sub f van dit Reglement is vermeld ten aanzien 
van het schoolplan, heeft de Onderwijsvoorziening op de datum van 
aansluiting een oprichtingsplan op basis van de criteria genoemd in de 
Wegwijzer Oprichting Nieuwe Scholen van NOB, dat de basis is voor een in de 
loop van het eerste halfjaar na aansluiting op te stellen schoolplan. 
 

9. Ten behoeve van de door NOB met inachtneming van de Regeling NOB 
te verstrekken (leerlinggebonden) subsidie is de Rechtspersoon 
gehouden: 

a. jaarlijks uiterlijk op 31 oktober een opgave te doen van de aantallen 
leerlingen naar onderwijssoort op peildatum l oktober; 

b. jaarlijks uiterlijk op 31 oktober de diploma's van de leerkrachten die 
werkzaam zijn aan de Onderwijsvoorziening aan NOB te overleggen; 

c. jaarlijks uiterlijk op 31 oktober de vigerende schoolgids en het vigerende 
schoolplan aan te 
leveren aan NOB; 

d. jaarlijks uiterlijk op 31 oktober wijzigingen in de samenstelling van het 
bestuur van de Rechtspersoon door te geven aan NOB; 

e. op basis van een door NOB te verstrekken format jaarlijks uiterlijk op 31 juli 
verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van 
de besteding van de (leerlinggebonden) subsidie van het voorafgaande 
kalenderjaar. 

 
10.  NOB heeft het recht de verstrekking van de (leerlinggebonden) subsidie te 

weigeren, te beëindigen of lager vast te stellen: 
a. indien de Rechtspersoon en/of de Onderwijsvoorziening niet langer 

voldoen aan de voorwaarden voor aansluiting zoals neergelegd in dit 
Reglement; 

b. indien de Rechtspersoon handelt in strijd met de op de Rechtspersoon 
en/of Onderwijsvoorziening van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
handelt in strijd met de statuten van de Rechtspersoon of zich schuldig 
maakt aan wanbeheer; 

c. indien de (leerlinggebonden) subsidie niet rechtmatig of doelmatig wordt 
besteed; 

d. indien de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs 
als onvoldoende waardeert; 

e. indien er met in achtneming van de statuten van de Rechtspersoon geen 
sprake meer is van een rechtsgeldig bestuur. 

 
Indien één of meer van de hiervoor genoemde gronden zich blijvend voordoen, heeft 
NOB het recht om de aansluiting van de Onderwijsvoorziening te beëindigen. 

 
De aansluiting van de Onderwijsvoorziening wordt in elk geval beëindigd indien de 



 
 

 
  

Inspectie van het Onderwijs voor de betreffende Onderwijsvoorziening tweemaal 
achtereen de kwaliteit van het onderwijs als onvoldoende waardeert. 

 
Het voorgenomen besluit van NOB om de (leerlinggebonden) subsidie te weigeren, te 
beëindigen of lager vast te stellen dan wel om de aansluiting te beëindigen wordt 
schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Rechtspersoon die vervolgens de mogelijkheid 
krijgt om zijn zienswijze ten aanzien van dit voornemen kenbaar te maken voordat het 
definitieve besluit kenbaar wordt gemaakt. Tegen dit definitieve besluit kan door een 
belanghebbende bezwaar- en beroep worden aangetekend met in achtneming van de 
bepalingen in de Algemene Wet Bestuursrecht. 

 
ll.  NOB handelt overeenkomstig de bepalingen in dit Reglement, tenzij voor een of 

meer belanghebbenden het bepaalde in dit Reglement gevolgen zou hebben die 
wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met 
dit Reglement te dienen doelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


