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Passend onderwijs

LEGENDA

Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school

   Keuze / actiepunt
wk Beschikbare tijd in weken
   

START

    Termijn telt niet door

<10
wk

   Ontwikkelingsperspectief
   Toelichting

1
Leerling staat nog niet
ingeschreven op een po-school en
ouders melden de leerling aan.

Toelating
volgens reguliere
aanmeldingsprocedure

Nee

   In ontwikkeling
   Mogelijk geschil

Inschatting:
Heeft de
leerling extra
ondersteuning
nodig?

Termijn
verstreken?

Ja

Nee

Ja
School onderzoekt of extra
ondersteuning nodig is

2
6
wk

Ja

Verlenging
nodig?

Start onderzoekstermijn

Extra
ondersteuning
nodig vanuit
cluster 1 of 2?

Extra
gegevens
van ouders
nodig?

4
wk

Ja

Ouders leveren extra
gegevens aan

Commissie van Onderzoek

Tijdelijke plaatsing op
aanmeldschool
(onderzoek loopt door)

Arrangement:
begeleiding van cluster
1 of 2 instelling in het
regulier of speciaal
onderwijs

Directe plaatsing op
cluster 1 of 2 instelling
voor bepaalde periode

Nee
School heeft zorgplicht

Toelaatbaarheid
sbao of so

Nee

Kunnen
we de
ondersteuning
zelf bieden?

3

Nee

Zoeken naar andere
reguliere school

Plaatsing op andere
reguliere school

4
7

Zorgplicht gaat over
naar nieuwe school

Ja
Plaatsing op
aanmeldschool

SWV beslist
Ja
5

6

Afgeven tlv en school
bereid toe te laten.

Ouders schrijven in op sbao of so

Plaatsing op OPDC

Zorgplicht gaat over naar
nieuwe school
Extra ondersteuning
binnen SOP en / of met
extra middelen SWV

Extra ondersteuning
nodig, maar tijdelijk
niet mogelijk op de
eigen school

Inschrijving en zorgplicht
bij aanmeldschool

7
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Voorwaarden aanmelding bij
reguliere school 5

De aanmeldingsprocedure van de school is
leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de
inschrijving het schoolondersteuningsprofiel in de
schoolgids raadplegen. Nadat de ouders hun kind
schriftelijk hebben aangemeld, kan de zorgplicht
ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de
onderstaande voorwaarden:
• Er is plaatsruimte op de school van aanmelding
(de school is niet vol).
• Ouders respecteren de grondslag van de school.
• Voor primair onderwijs: aanmelden kan vanaf de
leeftijd van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, kunnen
op een wachtlijst (‘lijst van vooraanmeldingen’)
worden geplaatst.
• Voor voortgezet onderwijs: de leerling moet
voldoen aan het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen
dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een
diploma. Dit betekent dat een leerling met een
vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.
• Het gaat om een leerling die extra ondersteuning
nodig heeft.
• Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat
ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning
nodig heeft.
• Bij aanmelding op meerdere scholen moeten
ouders doorgeven bij welke school hun kind nog
meer is aangemeld. Dan is het aan de scholen of
het samenwerkingsverband om aan te geven hoe
ze hiermee omgaan:
• Optie a: de scholen vragen, eventueel via het
samenwerkingsverband, aan de ouders welke
school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de
zorgplicht als dat nodig is.
• Optie b: centrale aanmelding via het
samenwerkingsverband. De school die ouders
als eerste voorkeur opgeven, heeft de zorgplicht
als dat nodig is. Als ouders bij scholen van
verschillende samenwerkingsverbanden
aanmelden, kan na overleg met de ouders 1
school worden aangewezen de zorgplicht krijgt als
dat nodig is.
De termijn om een passende plek voor een leerling
te vinden gaat in vanaf het moment dat de school de
aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op
de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier
hebben ingevuld. De school kan dit bijvoorbeeld in
een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens
heeft de school 6 weken de tijd om een passende
plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen
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schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4
weken worden verlengd.
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Hoe stelt de school vast of extra
ondersteuning nodig is?

De school schat op basis van de door de ouders
aangeleverde informatie in of de leerling extra
ondersteuning nodig heeft. Dit doet een school op
basis van eigen ervaring en kennis van bijvoorbeeld
welke ondersteuning de leraren op de school zelf
kunnen bieden. De school maakt een inschatting
op basis van de beschikbare informatie, ook als die
beperkt is. Als de school vindt dat de informatie daar
aanleiding voor geeft, kan de school onderzoeken
of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Als er
geen aanleiding is om verder onderzoek te doen, is
dat niet nodig.
Om te onderzoeken of een leerling extra
ondersteuning nodig heeft, gebruikt de school de
informatie van de ouders, eventueel aangevuld
met informatie van het kinderdagverblijf, de
peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport
van de voorgaande school voor primair onderwijs
(bij aanmelding in het voortgezet onderwijs). Als
het kind al op een school zit, vormt de informatie
van die school ook een belangrijke bron voor
de school waar het kind is aangemeld. Heeft de
school onvoldoende informatie voor een goede
beoordeling, dan kan de school extra informatie
vragen aan de ouders. Wil de school dat een
psycholoog of een orthopedagoog aanvullend
onderzoek doet, dan moeten de ouders daar
toestemming voor geven. Ook als de school
informatie over de leerling bij andere instanties
wil opvragen, moeten de ouders toestemming
geven. Wanneer deze aanvullende informatie niet
beschikbaar is of komt, moet de school werken
met informatie die er wel is. Ook als de ouders
aangeven dat ze geen informatie willen leveren,
moet de school het onderzoek uitvoeren met de
informatie die wel beschikbaar is.
De school kan de extra ondersteuning aan
leerlingen op veel manieren vormgeven. Afhankelijk
van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en
de mogelijkheden van de school, zet de school de
extra ondersteuning in. De ondersteuning is er altijd
op gericht om de leerling verder te helpen in zijn
onderwijsontwikkeling.
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Wanneer geldt de zorgplicht?

De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra
ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed
te kunnen doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat,
moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden
(zie 1) en moet de school hebben vastgesteld dat
de leerling extra ondersteuning nodig heeft (zie
2). De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het
bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk
vult de school waar de leerling is aangemeld de
zorgplicht in.
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Voorwaarden voor plaatsing op een
andere reguliere school

Als een reguliere school constateert dat een leerling
extra ondersteuning nodig heeft en de school kan
die ondersteuning zelf niet bieden, gaat de school
in overleg met de ouders. In dat gesprek geeft de
school aan of er een reguliere school is die wel
een passend programma kan bieden en zo ja,
welke school dit is. Dit kan een school binnen het
eigen samenwerkingsverband zijn, maar dat is niet
verplicht.
De school heeft hiermee nog niet aan de volledige
zorgplicht voldaan. De school van aanmelding
moet op basis van het gesprek met de ouders
een voorstel doen voor plaatsing op een andere
reguliere school of een school voor speciaal
onderwijs. Deze school moet plek hebben en bereid
zijn om de leerling toe te laten. Het is dan aan de
ouders om hun kind vervolgens op die school in te
schrijven. Pas op dat moment gaat de zorgplicht
over naar de nieuwe school.
Zijn ouders het niet eens met het voorgestelde
aanbod, dan kunnen zij bezwaar aantekenen
bij het bevoegd gezag van de (eerste) school
of de tijdelijke geschillencommissie toelating en
verwijdering om een oordeel vragen. Of ze kunnen
besluiten om hun kind bij een andere school aan
te melden. Deze nieuwe school krijgt dan de
zorgplicht.
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Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) en wat zijn voorwaarden?

Een voorwaarde voor plaatsing in het speciaal
basisonderwijs (sbo) of (voortgezet) speciaal
onderwijs (v)so is dat het samenwerkingsverband
daarmee instemt. In dat geval krijgt de leerling een
toelaatbaarheidsverklaring. In het

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband
staat in de vorm van processen en criteria
beschreven welke leerlingen in aanmerking komen
voor plaatsing in het sbo en (v)so.
Om te beoordelen of een leerling een tlv krijgt,
vraagt het samenwerkingsverband in elk geval
advies aan deskundigen. Bij een positief besluit
geef het samenwerkingsverband een tlv af. Daarop
staat het nummer van het samenwerkingsverband,
van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en
einddatum en het bekostigingsniveau (laag/midden/
hoog). Verder gelden de volgende voorwaarden:
• Het bevoegd gezag van de school van
aanmelding vraagt de tlv aan. Dit is dus niet de
verantwoordelijkheid van de ouders. Voor het
sbo is dit een school voor basisonderwijs of sboschool. Voor een tlv voor het vso, is dit een school
voor voortgezet onderwijs of een vso-school.
• De school en ouders kunnen bij het
samenwerkingsverband bezwaar aantekenen
tegen het besluit van het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband moet zich dan
door de bezwaaradviescommissie van het
samenwerkingsverband laten adviseren.
Als het samenwerkingsverband geen tlv afgeeft,
moet de school waar de leerling is aangemeld of
geplaatst op zoek naar een andere passende plek
voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de
aanmeldingsschool of de school waar de leerling al
zit.
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Verhuizen met een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Bij de eerste inschrijving is het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling verantwoordelijk voor het afgeven en betalen van de
toelaatbaarheidsverklaring. Ook als de leerling
verhuist. Na afloop van de termijn moet hetzelfde
samenwerkingsverband indien nodig een nieuwe tlv
afgeven. Wordt een leerling verwezen vanuit het regulier onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs ((v)so), dan geeft het samenwerkingsverband
van de verwijzende school de tlv af en betaalt voor
plaatsing in het (v)so. Dit samenwerkingsverband
beoordeelt ook of de leerling nog steeds
in aanmerking komt voor
een tlv. Ouders
kun-
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nen alleen bij dit samenwerkingsverband bezwaar
maken tegen deze beslissing. Bij de overgang van
het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
is sprake van een eerste inschrijving. Het samenwerkingsverband van de nieuwe woonplaats van de
leerling is dan aan zet.
Voorbeeld: een leerling verhuist van Zoetermeer
naar Groningen en de tlv is nog geldig. De
leerling kan dan direct worden ingeschreven
bij een (v)so-school in Groningen. Zoetermeer
blijft betalen. Na afloop van de termijn moet het
samenwerkingsverband van Zoetermeer bepalen
of plaatsing in het (v)so nog steeds aan de orde is
en eventueel een nieuwe tlv afgeven. De ouders
kunnen alleen bij dit samenwerkingsverband
bezwaar maken.
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Verhuizen met extra ondersteuning

Een leerling functioneert nu goed met extra
ondersteuning in het regulier onderwijs. Hij verhuist
naar een andere woonplaats en wil daar ook
graag extra ondersteuning op een reguliere school
ontvangen. De ouders melden de leerling dan
aan op deze nieuwe school en de school schat op
basis van de ontvangen informatie (bijvoorbeeld
het ontwikkelingsperspectief van de oude school)
in of de leerling ook op de nieuwe school extra
ondersteuning nodig heeft. Maar het verschilt per
school hoe die extra ondersteuning is ingericht. Het
is mogelijk dat de nieuwe school op een andere
manier extra ondersteuning biedt. Elke school
maakt zelf opnieuw de inschatting of de leerling
inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en hoe
de school dit het beste kan invullen.
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Wat is het ontwikkelingsperspectief
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Aanmelding bij een school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)

De aanmelding bij het (v)so gebeurt altijd schriftelijk.
Nadat de leerling schriftelijk is aangemeld, kan de
zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan
aan de onderstaande voorwaarden:
• Er is plaatsruimte op de school van aanmelding
(de school is niet vol).
• Ouders respecteren de grondslag van de school.
• Voor speciaal basisonderwijs: aanmelden kan
vanaf de leeftijd van 3 jaar.
• Voor voortgezet speciaal onderwijs: als de leerling
wordt aangemeld voor het diplomagerichte
uitstroomprofiel, moet de leerling voldoen aan het
Inrichtingsbesluit. Dat wil zeggen dat er uitzicht
moet zijn op het behalen van een diploma.
• Bij aanmelding op meerdere scholen moeten
ouders doorgeven bij welke school hun kind nog
meer is aangemeld. Dan is het aan de scholen of
het samenwerkingsverband om aan te geven hoe
ze hiermee omgaan:
• Optie a: de scholen vragen, eventueel via het
samenwerkingsverband, aan de ouders welke
school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt
de zorgplicht als dat nodig is.
• Optie b: centrale aanmelding via het
samenwerkingsverband. De school die
ouders als eerste voorkeur opgeven,
heeft de zorgplicht als dat nodig is. Als
ouders bij scholen van verschillende
samenwerkingsverbanden aanmelden, kan
na overleg met de ouders 1 school worden
aangewezen de zorgplicht krijgt als dat nodig
is.

De zorgplicht geldt ook als er voor een leerling (nog)
geen toelaatbaarheidsverklaring (tlv) is afgegeven.
De aanmeldingsschool moet voor deze leerling op
zoek naar een andere passende plek.

De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de
leerling. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief
welke ondersteuning en begeleiding de leerling
krijgt om dit uitstroomniveau te halen. De school
voert op overeenstemming gericht overleg met de
ouders over het ontwikkelingsperspectief. Scholen
in het voortgezet onderwijs betrekken ook de
leerling zelf hierbij. Als de leerling meerderjarig en
handelingsbekwaam is, is dit zelfs verplicht.
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