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Zorgplicht Passend onderwijs 

aanmelding – zorgplicht  
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Doel zorgplicht 

 

• Geen thuiszitters 

• Een passende plek voor elk kind 

 
 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheid zorgplicht 

• De zorgplicht berust formeel bij het bestuur van de school 
waar de leerling is aangemeld of ingeschreven (in de praktijk 
is deze meestal overgedragen aan de school). 

 

• Als ouders een kind aanmelden bij meerdere scholen, moeten 
zij bij de aanmelding aangeven welke school hun voorkeur 
heeft. Deze school krijgt de zorgplicht. Als de ouders dit niet 
willen aangeven, heeft de school zorgplicht. 
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Wanneer gaat de zorgplicht in? 

 

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 en 

• moet de school hebben vastgesteld dat de leerling extra 
ondersteuning nodig heeft. 

Aanmeldingsvoorwaarden 

Deze zijn vastgelegd in artikel 40 Wpo: 
 
Lid 2: De aanmelding voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden  
 gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. 
  Aanmelding vóór het 3e jaar is vooraanmelding en leidt nog niet tot zorgplicht. 

 
Lid 5a: Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol). 
  Volgend uit jurisprudentie: de school voert een transparant toelatingsbeleid en  
 communiceert dit in haar schoolgids / op de website: Wat is de plaatsingsruimte?  
 Hoeveel aanmeldingen zijn er? Welke voorrangregels gelden er eventueel? (bijv.  
 broertjes-zusjes-regelingen, postcodegebieden). 

 
Lid 5b: De ouders verklaren desgevraagd de grondslag van de school te  
 onderschrijven (of, als dat het beleid van het schoolbestuur is, te  
 respecteren). 
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Lotingsprocedure 

Scholen mogen met een lotingsprocedure werken. De loting 
vindt plaats voordat de zorgplicht ingaat. Pas na de loting wordt 
gekeken of er leerlingen zijn ingeloot die extra ondersteuning 
nodig hebben. Voor deze leerlingen geldt dan vervolgens de 
zorgplicht. Als een leerling wordt uitgeloot, geldt de zorgplicht 
niet. 

Schriftelijke aanmelding 

Punt van aandacht: 

Hoe gaan de scholen in Midden-Holland hier in de praktijk mee om? 
Zijn er nadere afspraken nodig om te voorkomen dat scholen met de eis van de 
schriftelijke aanmelding een drempel kunnen opwerpen voor aanmelding? 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“Het was geen echte aanmelding, maar meer een oriëntatie”. 
 
of 
 
“De school kan alleen aanmeldingen in behandeling nemen wanneer ouders 
gebruik maken van het eigen aanmeldformulier van de school”. 
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Aanmeldingsprocedure 

Artikel 40 lid 2 Wpo: 

• De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste tien 
weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en 
geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen 
eveneens om toelating is verzocht. 

 

Artikel 40 lid 6 Wpo: 

• Beslissing tot toelating door bestuur / school uiterlijk binnen 
zes weken, met mogelijkheid deze termijn een maal met vier 
weken te verlengen. 

• Als dat niet lukt, dan tijdelijke plaatsing / inschrijving  
totdat een besluit tot toelating is genomen. 

 

 

 

 

 

Wpo: vaststellen ondersteuningsbehoefte 

 

Artikel 40 lid 3 Wpo: 

• Het bestuur 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. 
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Vaststellen ondersteuningsbehoefte 

Hoe kan de school de ondersteuningsbehoefte vaststellen? 

 

• Onderwijskundig rapport vorige school (ouders hoeven niet in 
te stemmen maar moeten wel worden geïnformeerd) 

• Contact met de voorschoolse voorziening (mits ouders 
akkoord) 

• Aanvullend  onderzoek (alleen mogelijk met toestemming 
ouders) 

• Observatie (op de oude of nieuwe school) 

 

 

 

 

 

 

Kan de school de ondersteuning zelf bieden? 

 

Relevante factoren bij de afweging of toelating een 
onevenredige belasting voor de school van aanmelding vormt: 
 

• de (on)mogelijkheden van het kind 

• de (on)mogelijkheden van de school 

• de wensen van de ouders 
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Wat als de school zorgplicht heeft? 

• De school zoekt een passende plek voor de leerling. Er zijn drie 
mogelijkheden: 
• een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding) 

• een aanbod op een andere reguliere school * 

• een aanbod op een school voor speciaal (basis)onderwijs * 

 

*  Op grond van artikel 40 lid 4 Wpo kan de toelating niet worden 
geweigerd dan nadat het bestuur 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 (basis)onderwijs. 

 

 

In schema 



13-1-2020 

8 

Specifieke situaties 

• Verhuizing 

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij plaatsing: school van 
aanmelding heeft de zorgplicht (6 + 4 weken termijn  daarna 
(tijdelijke) plaatsing). 

 

• Ouders zijn ontevreden over de huidige school 

De school van aanmelding heeft ook zorgplicht als ouders hun 
kind aanmelden terwijl de leerling al is ingeschreven op een 
andere school (6 + 4 weken termijn  daarna (tijdelijke) 
plaatsing). 

 

De route 
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Aanvraag zonder toestemming ouders 

Dit is mogelijk als uit het OPP en overige informatie van de leerling blijkt dat: 
• er al langer zorgen zijn om de ontwikkeling van de leerling. Deze zorgen zijn 

aantoonbaar gedeeld met ouders, die vanaf het begin zijn meegenomen in het 
proces.  

• de school intensieve ondersteuning biedt aan de leerling (bijv. vanuit een 
arrangement). Uit het OPP en het gehele dossier valt op te maken op welke wijze 
ouders (en de leerling zelf) betrokken zijn bij deze inzet. Beschreven staat welke 
afspraken hieromtrent zijn gemaakt.  

• de school meermalen bij ouders heeft aangegeven van mening te zijn dat op een 
andere school voor basisonderwijs, sbo of so beter aan de onderwijsbehoefte van 
deze leerling kan worden voldaan (met redenen omkleed).  

• de school op een gegeven moment bij ouders aangeeft de leerling aan te willen 
melden bij het SWV met het verzoek  een onafhankelijk deskundige (een 
psycholoog of orthopedagoog) te laten meedenken over resp. beoordelen wat 
voor de leerling de juiste hulp zou kunnen zijn. De school legt hierbij aan ouders 
uit welke documenten opgestuurd zullen gaan worden naar het 
samenwerkingsverband en hoe de procedure eruit ziet.  

• ouders een reële tijd (tenminste 5 werkdagen) hebben gekregen om te reageren 
op de mededeling dat school de leerling wil aanmelden bij het SWV voor een 
deskundigenverklaring en te reageren op de inhoud van het Groeidocument. 

• school heeft aangegeven bij ouders per welke datum de aanmelding van de 
leerling verzonden zal worden naar het SWV. 

 


