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Wet Passend Onderwijs Artikel 40.
De aanmelding van kinderen voor toelating 
geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf 
de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. 
De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten 
minste 10 weken voor de datum waarop toelating 
wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij 
welke school of scholen eveneens om toelating is 
verzocht.  

Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding 
een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. 
Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders 
verzoeken gegevens te overleggen betreffende 
stoornissen of handicaps van het kind of 
beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra 
ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter 
bevordering van de beheersing van de Nederlandse 
taal met het oog op het voorkomen en bestrijden 
van onderwijsachterstanden. 

Indien de toelating van een leerling die extra 
ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de 
weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag 
er, na overleg met de ouders en met inachtneming 
van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en 
de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken 
scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere 
school bereid is de leerling toe te laten. Onder 
andere school kan ook worden verstaan een school 
voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling 
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 
Het bevoegd gezag neemt de beslissing over 
toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. 
Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, 
niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het 
bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt 
het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen 
de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, 
welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.  
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Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is 
ingeschreven op een andere school, een school 
voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling 
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en 
de beslissing over de toelating is 10 weken na de 
dag waarop het verzoek om toelating is gedaan 
nog niet genomen, wordt het kind met ingang van 
de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet 
eerder dan de datum waarop het kind de leeftijd 
heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot 
de school, tijdelijk geplaatst op de school en als 
leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt 
toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in 
een definitieve plaatsing. Indien de toelating van 
de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt 
genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt 
de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling 
uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op 
de dag waarop de toelating wordt geweigerd of de 
beslissing wordt genomen de aanmelding niet te 
behandelen. 

Een leerling wordt niet toegelaten tot een 
speciale school voor basisonderwijs dan nadat 
het samenwerkingsverband waartoe de speciale 
school voor basisonderwijs behoort de leerling 
toelaatbaar heeft verklaard tot het onderwijs aan 
een speciale school voor basisonderwijs in het 
samenwerkingsverband. De beslissing over de 
toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in artikel 
8:4 onder e van de Algemene wet bestuursrecht. 
De toelating van een leerling van een basisschool 
tot een speciale school voor basisonderwijs van het 
samenwerkingsverband waaraan de basisschool 
deelneemt wordt niet geweigerd op denominatieve 
gronden, tenzij de ouders van de leerling weigeren 
te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs 
van de school zullen respecteren. 

Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort 
het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. 
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet 
plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft 
zorg gedragen dat een andere school bereid is 
de leerling toe te laten. Onder andere school kan 
ook worden verstaan een school voor speciaal 
onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs. 
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Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, 
van het bevoegd gezag van een openbare school 
bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag 
in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 4 weken gerekend vanaf de 
dag na die waarop de termijn voor het indienen van 
het bezwaarschrift is verstreken.

Regeling onder WSNS
In het verleden kampten vele SBO-scholen in 
het land met wachtlijsten. De doorlooptijd van 
toelaatbare leerlingen op de wachtlijst kon meer 
dan een schooljaar zijn. Redenen genoeg voor de 
rijksoverheid maatregelen te nemen. In het kader 
van de toenmalige “wachtlijst problematiek” zijn later 
de verplichte plaatsingsdata geregeld: 1 augustus, 
1 januari en 1 april. Voor het SO, niet onder WSNS, 
was geen wettelijke regeling m.b.t. plaatsingsdata 
van kracht, ondanks dat de SO cluster 4 
voorzieningen in de regio met (lange) wachtlijsten 
kampten.

Passend Onderwijs
Met de invoering van passend onderwijs per 1 
augustus 2014 zijn deze plaatsingsdata voor 
het SBO vervallen. In het kader van passend 
onderwijs worden de Samenwerkingsverbanden 
geacht zelf het beleid in deze te bepalen, uiteraard 
met inachtneming van het uitganspunt in de Wet 
Passend Onderwijs, artikel 40

Een der doelen van passend onderwijs is dat 
leerlingen niet thuis zitten en op een voor hen 
passende plaats onderwijs ontvangen. In de 
praktijk van alle dag betekent dit een “flexibel” 
plaatsingsbeleid, handelend naar de situatie voor de 
leerling, ouder(s), school van herkomst en nieuwe 
school. 

Afspraken 
a.  De wettekst artikel 40 is uitgangspunt bij het 

plaatsen van de leerlingen met een TLV SBO of 
SO.

b.  De in het SWV deelnemende S(B)O 
scholen hanteren een flexibele wijze van 
plaatsingsmomenten gedurende het gehele 
schooljaar voor de hun toevertrouwde 
leerlingen. Dit betekent dat een leerling naar 
bevind van zaken wordt geplaatst. De situatie 
aanschouwend kan dit betekenen dat de leerling 
met spoed en op korte termijn wordt geplaatst of 
aansluitend aan een schoolvakantie.

c.  Voorziene en aantoonbare 
huisvestingsproblemen bij het S(B)O of 
substantiële overschrijding van de genormeerde 
groepsgrootte, worden tijdig gesignaleerd en 
gemeld aan het bestuur van het SWV.

d.  De basisscholen spannen zich in lopende 
zorgtrajecten en aanmeldingen S(B)O af te 
ronden voor 1 mei.

e.  De basisscholen melden het aantal nog na 1 
mei te behandelen zorgtrajecten en eventuele 
aanmeldingen S(B)O bij de betrokken S(B)O 
voorziening.

f.  Overplaatsing van leerlingen s(b)o-s(b)o als 
gevolg van verhuizingen worden gerealiseerd 
volgens het stroomschema passend onderwijs 
“zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so”, bijlage 
ondersteuningsplan.

g.  Bij terugplaatsingstrajecten van een lln. 
vanuit het S(B)O naar SBO of bao streven de 
betrokken OT’s/ scholen naar een afronding van 
het traject per 1 mei, een en ander volgens de 
daarvoor geldende procedure.

h. Tweede tel- en peildatum S(B)O  is 1 februari. 
i.  De regeling plaatsing S(B)O wordt jaarlijks 

geëvalueerd.

01.11.2014

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Drechtsteden

Plaatsing leerlingen op de  
voorzieningen S(B)O van het SPOD2 3


