
Toelichting schema zorgplicht

1. Aanmelding basisschool (betreft kinderen die nog niet aangemeld zijn op één van de 
scholen van het SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten)

Ouder(s) melden hun kind schriftelijk aan bij de school van voorkeur. De plaatsingsprocedure van de 

betreffende school is leidend. Ouders moeten bij aanmelding doorgeven of hun kind bij meerdere 

scholen is aangemeld. De school van voorkeur heeft zorgplicht.

Om over te kunnen gaan tot plaatsing en inschrijving moet zijn voldaan aan de onderstaande 

voorwaarden:

�� Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol). Een school mag een 

leerling weigeren als de school vol is. Maar, een school moet altijd een consequent en transparant 

toelatingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat het toelatingsbeleid ook voor de ouders toegankelijkis. De 

school beschrijft dit in de schoolgids en op de website van de school..

�� Ouders respecteren de grondslag van de school.

�� Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, kunnen op een wachtlijst worden 

geplaatst, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken voor de datum waarop de toelating tot de school wordt 

gevraagd.

�� Ouders moeten bij de aanmelding aangeven indien er sprake is of een vermoeden is dat hun kind 

specifieke ondersteuningsbehoeften heeft.Wanneer de school onvoldoende informatie over 

de ondersteuningsbehoeften van de leerling heeft en ouders weigeren relevante informatie te 

verstrekken, dan kan de school besluiten om de leerling niet in te schrijven. De school meldt dit altijd 

schriftelijk aan de ouders.

N.B. De aanmelding van een kind op een bepaalde school is een belangrijke beslissing in de opvoeding. 

Ouders die gezamenlijk het gezag dragen over het kind, moeten samen overeenstemming over de 

aanmelding bereiken. Het is echter niet noodzakelijk dat de ouders samen de aanmelding verrichten. In

beginsel mag de school er te goeder trouw van uitgaan dat als een van de met het gezag belaste ouders 

een kind op een school aanmeldt, deze aanmelding met goedvinden van de andere ouder plaatsvindt. 

De ouders hebben meldingsplicht.

Als de ouders het samen niet eens worden over een aanmelding, zullen zij zelf stappen moeten 

ondernemen om dit verschil van mening te beslechten. 

Tot het moment dat er door de ouders overeenstemming is bereikt over de aanmelding op een school 

of een rechter dit geschil heeft beslecht, kan het bevoegd gezag de aanmelding niet accepteren. Indien 

een dergelijke patstelling ertoe leidt dat een kind onnodig thuis komt te zitten, doet de school er goed 

aan de leerplichtambtenaar in te schakelen.

N.B. Als ouders hun kind aanmelden bij het speciaal (basis)onderwijs dient de school dezelfde 

procedure te doorlopen als het basisonderwijs, met dien verstande dat een plaatsing alleen kan met een 

toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het samenwerkingsverband voor respectievelijk SBO of SO. 

De leerling kan niet worden ingeschreven bij een S(B)O als er geen toelaatbaarheidsverklaring is.

N.B. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In praktijk vult de school van 

aanmelding de zorgplicht in.
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Verhuizing van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften:

Een leerling functioneert in het regulier onderwijs met extra ondersteuning. Hij/zij verhuist naar 

een andere woonplaats en wil daar ook graag naar een reguliere school en vanwege de specifieke 

ondersteuningsbehoeften (extra) ondersteuning ontvangen. 

 

De ouders melden hun kind schriftelijk aan bij een nieuwe school. De scholen hebben contact met 

elkaar voor een informatieoverdracht (met toestemming van ouders). De nieuwe school schat op 

basis van de ontvangen informatie in of de leerling (extra) ondersteuning nodig heeft. Iedere school 

heeft de basisondersteuning ingericht conform de criteria van het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Er kunnen hierdoor verschillen zijn in niveau en mogelijkheden. Het is dus 

mogelijk dat de nieuwe school de ondersteuningsbehoeften anders inschat en andere mogelijkheden 

heeft. De vraag om (extra) ondersteuning kan daardoor anders zijn.

2. De school onderzoekt of leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft

Om te onderzoeken of een leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, gebruikt de school de 

verkregen informatie. Deze is afkomstig van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van het 

kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de vorige school en/of andere deskundigen. De school en het 

aanwezige Ondersteuningsteam (OT) van de school schat op basis van de aanwezige informatie in 

of en zo ja welke specifieke ondersteuningsbehoeften de leerling nodig heeft. Dit doet een school op 

basis van de basisondersteuning van de school en de eigen kennis en ervaringen. Een school maakt de 

inschatting ook als de informatie beperkt is.

Casus Coördinatie: deze verantwoordelijkheid m.b.t. proces en communicatie ligt bij één iemand op de 

aanmeldschool. 

Plan van aanpak:

1. Wat moet het kind nog ontwikkelen om regulier te laten slagen?

2. Wat moet de reguliere school nog ontwikkelen om regulier te laten slagen?

3. Welke eventuele ondersteuning is er (op de reguliere school) nodig?(eigen school(bestuur)/OT/SWV/

JGT/Dronter Koers)

 
3. Onderzoekstermijn

De onderzoekstermijn gaat in vanaf het moment dat de school de schriftelijke aanmelding van ouders 

heeft ontvangen. Vervolgens heeft de school zes kalenderweken de tijd om een passende plek te 

vinden. Eventueel kan deze termijn met vier kalenderweken worden verlengd. Gedurende deze periode

hoeft de school de leerling niet te plaatsen. Ouders worden (schriftelijk) op de hoogte gehouden over 

de voortgang, termijnen en besluitvorming. Als de maximale termijn van tien weken verstreken is en het 

onderzoek nog niet is afgerond, wordt de leerling geplaatst op de school van aanmelding.




