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Akte van aansluiting NOB 
 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verleent subsidie aan de Stichting 

Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) voor het ondersteunen van Nederlandse 

onderwijsvoorzieningen in het buitenland. Deze subsidieregeling is vastgelegd in de 

Regeling OCW-NOB. 

Met de ondertekening van deze Akte van Aansluiting bevestigt NOB dat de school een 

toegelaten onderwijsvoorziening is conform art. 1 van de Regeling OCW-NOB 2019-

2023 (28 mei 2019). Hiermee is de school tevens gerechtigd om een beroep te doen op 

ondersteuning door NOB, onder meer op het vlak van: 

- informatieverstrekking over onderwijs aan ouders, scholen en 

overige belanghebbenden; 

- facilitaire loketfunctie; 

- lerarenbegeleiding: het bevorderen van professionalisering van 

leerkrachten en schoolleiding; 

- kwaliteitsbewaking: het ontwikkelen van onderwijsinhoudelijke en 

bestuurlijke producten en kaders; 

- advisering en begeleiding van scholen op onderwijsinhoudelijk en bestuurlijk terrein. 
 

Met de ondertekening van deze Akte van Aansluiting verklaart het bestuur van de 

school in de vorm van de rechtspersoon het Reglement van Aansluiting NOB te 

aanvaarden (zie de bijlage bij deze Akte). 

 
A. Schoolgegevens 

 
 

Naam 

Rechtspersoon 

 

Vorm rechtspersoon*  

Land van inschrijving 
handelsregister 

 

Naam school (indien afwijkend)  

Schoolnummer NOB-administratie  

Plaats  

Land  

So(o)rt(en) onderwijs ten tijde van 

ondertekening  

 
NTC-PO en NTC-VO 
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* 1. Stichting (Nederlandse rechtspersoon) 
2. Vereniging (Nederlandse rechtspersoon) 
3. NV (Nederlandse rechtspersoon) 
4. BV (Nederlandse rechtspersoon) 
5. Stichting (niet Nederlandse rechtspersoon) 
6. Vereniging (niet Nederlandse rechtspersoon) 
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B. Bestuursverklaring 
 

Het bestuur van bovengenoemde rechtspersoon heeft besloten tot Aansluiting bij NOB. 

Datum  

Naam  

Functie binnen bestuur  

Handtekening  

 
Datum  
Naam  
Functie binnen bestuur  
Handtekening  

 
Datum  
Naam  
Functie binnen bestuur  
Handtekening  

N.b. ondertekening mag alleen plaatsvinden door (een) namens de rechtspersoon 

statutair of op een andere wijze geregelde tekenbevoegde(n). 

 
Graag na ondertekening door het bestuur deze Akte scannen en aan NOB zenden via 
info@stichtingnob.nl. 

 

C. Verklaring Stichting NOB 
 

De Directeur van NOB verklaart dat de rechtspersoon is aangesloten bij NOB. 

Datum  
Ingangsdatum 

aansluiting 

 

Naam Linde van den Bosch 
Functie Directeur NOB 

Handtekening  

mailto:info@stichtingnob.nl
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Bijlage bij Akte van Aansluiting 

 
Reglement van Aansluiting NOB 
(oktober 2021) 

 
1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

 
Onderwijsvoorziening: 

 
 
 
 
 
 
 

NTC-onderwijs: 

Een organisatie die in groepsverband volledig 
Nederlands dagonderwijs verzorgt in het 
basisonderwijs (voorschoolse educatie en primair 
onderwijs) dan wel voortgezet onderwijs, of NTC-
onderwijs verzorgt in het basisonderwijs 
(voorschoolse educatie en primair onderwijs) dan 
wel voortgezet onderwijs. 

 
Lessen Nederlandse Taal en Cultuur voor 
leerlingen van het basisonderwijs (voorschoolse 
educatie en primair onderwijs) en voortgezet 
onderwijs die worden verzorgd door 
onderwijsvoorzieningen buiten Nederland en 
België. De lessen zijn in lijn met het toezichtkader 
van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. 

Volledig Nederlands 
dagonderwijs: 

Hier gaat het om een compleet lesprogramma 
waarvan in ieder geval lessen Nederlandse Taal en 
Cultuur onderdeel uitmaken. Het lesprogramma is 
bedoeld voor leerlingen van het basisonderwijs 
(voorschoolse educatie en primair onderwijs) en 
voortgezet onderwijs. De lessen worden verzorgd 
door scholen buiten het grondgebied van 
Nederland en België. 

Toezichthouder: De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. 
 
 

2. Als de onderwijsvoorziening (in de vorm van de rechtspersoon) buiten het grondgebied 
van Nederland en België NTC-onderwijs of volledig Nederlandstalig dagonderwijs 
aanbiedt aan kinderen tussen 2,5 en 18 jaar, kan NOB haar toelaten als aangesloten 
onderwijsvoorziening. Dit gebeurt door de ondertekening van een Akte van Aansluiting 
door het bestuur van de onderwijsvoorziening. 

 
3. De aansluiting bedoeld onder artikel 2 van dit Reglement is zolang de 

onderwijsvoorziening aan de voorwaarden van het Reglement van Aansluiting van 
NOB voldoet. 
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4. Het bestuur van de onderwijsvoorziening kan na aansluiting in zijn uitingen aan derden 
bekendmaken dat de onderwijsvoorziening 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 scholen; 

• professionalisering van leraren en schoolleiding alsmede bestuurders; 
• kwaliteitsbewaking en -bevordering door het ontwikkelen van onderwijsinhoudelijke  
• en bestuurlijke producten en kaders, en het adviseren en begeleiden van scholen op 

onderwijsinhoudelijk en bestuurlijk terrein. 
 

5. Het bestuur van een aangesloten onderwijsvoorziening kan de aansluiting op elke door 
het bestuur gewenste datum schriftelijk opzeggen. De beëindiging van de aansluiting 
volgt uiterlijk drie maanden na ontvangst van de schriftelijke opzegging. 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 scholen, 
en zal NOB de leerlinggebonden subsidie naar rato terugvorderen. 

 

6. Het bestuur van de aangesloten onderwijsinstelling moet voldoen aan de volgende 
punten: 

6a. 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 staatsburgers van de Europese Unie, mits 
Nederlandstalig; 

 
6b. het NTC-onderwijs respectievelijk het Nederlandstalig volledig dagonderwijs dient 

doelgericht toe te werken, aan de hand van een curriculum, naar Nederlandse 
kerndoelen en Vlaamse eindtermen leidend naar de referentieniveaus. 
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6c. Voor de bevoegdheid van de leraren geldt: 

• Alle leraren zijn bevoegd naar Nederlandse maatstaven1, 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-scholen geldt 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 dat onder auspiciën van NOB 
is verzorgd. De bevoegde leraar is ter plaatse van de onderwijsvoorziening aanwezig en 
actief betrokken bij het onderwijsproces. 

• De onderwijsvoorziening dient de diploma’s van leraren te overleggen. NOB vraagt de 
diploma’s jaarlijks op voor zover die diploma’s niet al bij NOB bekend zijn. 

6d. De onderwijsvoorziening heeft een geldig schoolplan en een geldige schoolgids. Deze 
zijn opgesteld volgens de richtlijnen van NOB. Deze documenten zijn ter inzage 
beschikbaar voor de Inspectie van het Onderwijs. De schoolgids (en indien van 
toepassing het schoolplan) wordt jaarlijks uiterlijk 31 oktober aangeleverd aan NOB. 

 
6e. De Inspectie van het Onderwijs en NOB wordt toegang tot de onderwijsvoorziening 
 verleend. 

 

6f, De onderwijsvoorziening dient te voldoen aan het regulier/basis toezichtsarrangement. Bij 
tweemaal achtereen afwijken van het regulier toezichtsarrangement door de Inspectie 
van het Onderwijs vervalt de aansluiting bij NOB. 

 
6g. De onderwijsvoorziening levert NOB jaarlijks uiterlijk 31 oktober een opgave van de 

aantallen leerlingen naar schoolsoort op peildatum 1 oktober. 
 
 
 
 
 
 
 

1 De Nederlandse maatstaven: 

• 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 

• voor Volledig Basis Dagonderwijs: een Nederlands Pabo diploma of een Vlaams diploma leraar kleuter- of lager onderwijs 

• voor Volledig Voortgezet Dagonderwijs:  

 

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

voortgezet-onderwijs 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voortgezet-onderwijs/bevoegdheid-
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
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7. Voor een nieuw aan te sluiten onderwijsvoorziening geldt daarnaast: 
 

7a. De onderwijsvoorziening heeft op de datum van aansluiting ten minste 20 
Nederlandstalige leerlingen ingeschreven. Voor initiatieven in landen waar het 
Nederlands als officiële landstaal wordt gebruikt (buiten Nederland en België) geldt een 
oprichtingsnorm van ten minste 100 Nederlandstalige leerlingen. Voor initiatieven met 
betrekking tot afstandsonderwijs is de oprichtingsnorm ten minste 25 Nederlandstalige 
leerlingen. 

 
7b. In afwijking van wat onder 6d. 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, dat voldoende basis biedt voor een in de loop van het eerste halfjaar van 
aansluiting op te stellen schoolplan. 

 
8. 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. 

 
9. NOB heeft het recht de aansluiting van een onderwijsvoorziening te beëindigen als het 

bestuur niet meer voldoet aan het Reglement van Aansluiting NOB. 
 

10. NOB heeft het recht de aansluiting van een onderwijsvoorziening te beëindigen als het 
bestuur van die onderwijsvoorziening in strijd handelt met de wet- en regelgeving van het 
land waar de onderwijsvoorziening zich bevindt dan wel in strijd handelt met de wet- en 
regelgeving in het land van vestiging van de rechtspersoon. 

 
11. NOB heeft het recht de subsidieregeling bij aanvang van ieder nieuw schooljaar te 

wijzigen dan wel te laten vervallen indien de daarvoor geldende voorwaarden worden 
aangepast. 

 
12. Beëindiging zoals bedoeld onder 9,10 of 11 vindt schriftelijk plaats, nadat het 

bestuur van de onderwijsvoorziening in de gelegenheid is gesteld zich tegen het 
voornemen tot beëindiging te verweren. 

 

Voor akkoord, 

 

Linde van den Bosch 
Directeur-bestuurder Stichting NOB 


