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Aanmelden en Zorgplicht versie 12-1-2017 

Inleiding 

Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft het bevoegd gezag van de 
scholen zorgplicht. Dat betekent dat het bevoegd gezag van de school waar 
ouders/verzorgers hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende 
plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. 
 

Vooraanmelding 

Aanmelden is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wordt een kind aangemeld op een school 
nog voordat hij of zij drie jaar is, spreek je van een vooraanmelding.  Het bevoegd gezag van 
de school heeft voor deze groep nog geen zorgplicht. Een vooraanmelding is nog geen 
schriftelijke aanmelding. Het is aan de  school hoe met vooraanmeldingen om te gaan.  

Aanmelden 

Het aanmelden van kinderen kan vanaf drie jaar. Het aanmelden moet altijd schriftelijk 
gebeuren. De school bevestigt schriftelijk de aanmelding en benoemt daarin de datum van 
aanmelding.  
Vanaf het moment dat de school de schriftelijk aanmelding heeft ontvangen heeft het 
bevoegd gezag van desbetreffende school de zorgplicht.  
De ouders/verzorgers doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum 
waarop plaatsing van hun kind gewenst is.   
Als ouders/verzorgers hun kind op meerdere scholen heeft aangemeld krijgt de school die de 
eerste voorkeur heeft bij ouders/verzorgers de zorgplicht. In het aanmeldformulier van de 
school wordt aangegeven op welke scholen het kind is aangemeld en welke school de 
voorkeur heeft.  
 

Zorgplicht 

De zorgplicht om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment 
dat de school de schriftelijke aanmelding (vanaf driejarige leeftijd) heeft ontvangen. 
Vervolgens heeft het bevoegd gezag van de school 6 weken de tijd om een passende plek te 
vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken 
worden verlengd.  
Nadat de ouders/verzorgers hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan de zorgplicht 
ingaan. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden: 

• Er is plaats/ruimte op de school van aanmelding. Een school voert altijd een 
consequent en transparant toelatingsbeleid, dit toelatingsbeleid moet voor iedereen 
inzichtelijk zijn. 
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• Ouders/verzorgers respecteren de grondslag van de school.  
• Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. 
• Ouders/verzorgers moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun 

kind extra ondersteuning nodig heeft. 
 
Het bevoegd gezag van de school beoordeelt of de leerling extra ondersteuning nodig heeft.  
De inschatting wordt gemaakt op basis van de door ouders/verzorgers aangeleverde 
informatie, ook als die beperkt is. Het bevoegd gezag van de school kan de 
ouders/verzorgers 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. 
Kan de school voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt de leerling 
toegelaten.  
Wanneer uit het onderzoek blijkt,  met inachtneming van de schoolondersteuningsprofielen, 
dat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, of dat de 
ondersteuningsbehoefte een onevenredige belasting gaat vormen, dan is  het aan de school, 
natuurlijk samen met de ouders/verzorgers, om op zoek te gaan naar een passende 
onderwijsplek voor de leerling. Het bevoegd gezag van de school behoudt de zorgplicht 
totdat een andere school bereid is de leerling toe te laten.  
Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk,  
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de school de beslissing niet binnen 
6 weken kan geven, deelt het bevoegd gezag dit schriftelijk mede aan de ouders/verzorgers 
en geeft aan wanneer de beslissing wel wordt genomen. De beslissing mag met maximaal 4 
weken verlengd worden.  
Als de passende onderwijsplek een school voor speciaal(basis)onderwijs is, zal er een 
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd moeten worden voordat een leerling toegelaten 
kan worden op de speciale (basis) school. De school die de zorgplicht heeft regelt samen met 
ouders/verzorgers en de speciale(basis) school dat er een toelaatbaarheidsverklaring wordt 
aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
 
Melden ouders/verzorgers rechtstreeks schriftelijk aan op een school voor speciaal (basis) 
onderwijs heeft het bevoegd gezag van deze school de zorgplicht en gaat onderzoeken of de 
school de meeste passende onderwijsplek is. Is dat het geval vraagt het bevoegd gezag van 
deze school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Pas als er 
door het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan de leerling 
worden toegelaten. Zo niet gaat de school samen met ouders/verzorgers op zoek naar een 
passende plek voor de leerling, met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling en  de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen. Hier geldt ook weer 
de termijn van 6 weken na aanmelding met een eenmalige maximale verlening van 4 weken.  
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Wanneer een school, met instemming van en in overleg met ouders/verzorgers, oordeelt dat 
er specialistisch onderzoek nodig is (of als dit onderzoek al loopt) om de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling te bepalen, dan kan de periode van 6 weken 
tijdelijk onderbroken worden. De school stelt ouders/verzorgers hier binnen 4 weken na 
schriftelijke aanmelding schriftelijk van op de hoogte. Als de leerling de leerplichtige leeftijd 
heeft bereikt, gaat de school wel over tot tijdelijke plaatsing. 

Verhuizingen 

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van aanmelden en zorgplicht. 
Ouders/verzorgers melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Vanaf het moment 
dat deze school de schriftelijk aanmelding heeft ontvangen heeft de school de zorgplicht. De 
school beoordeelt of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Kan de school voldoen aan 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt de leerling toegelaten. Wanneer de school 
niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen gaat de school samen met 
ouders/verzorgers op zoek naar een passende school waar hun kind wel toegelaten kan 
worden. Ook hier geldt dat er binnen 6 weken een passende onderwijsplek gevonden moet 
worden en kan deze termijn eenmalig met 4 weken worden verlengt. De leerling blijft 
ingeschreven op de vorige school totdat een andere school bereid is de leerling in te 
schrijven.  
 

Inschrijving 

Een kind wordt ingeschreven vanaf een leeftijd van vier jaar op een school die kan voorzien 
in de ondersteuningsbehoefte van het kind.  

Tijdelijke plaatsing 

Indien het niet lukt om een passende plek te vinden binnen de termijn van tien weken en de 
leerling inmiddels vier jaar is geworden, wordt de leerling tijdelijk geplaatst op de school van 
aanmelding totdat een passende plaats gevonden is en de leerling ingeschreven is op een 
andere school. Het is van belang om ouders zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte te 
stellen dat het om een tijdelijke plaatsing gaat.  
 

Zorgplicht en bezwaar 

Zijn ouders/verzorgers het niet eens met het voorgestelde aanbod en komen zij er samen 
met de school niet uit kan contact opgenomen worden met het samenwerkingsverband. 
 Meer informatie: www.podekempen.nl 
 
 

http://www.podekempen.nl/
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Het kan ook raadzaam zijn om de leerplichtambtenaar van desbetreffende gemeente te 
betrekken als ouders/verzorgers en school er samen niet uitkomen.  
 
Ouders/verzorgers of school kunnen ook kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen. 
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het 
gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen advies 
geven over een passend aanbod voor het kind.  
 Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl    
      
Is er na het advies van het samenwerkingsverband, leerplicht en/of de onderwijsconsulent 
nog geen oplossing, dan kunnen ouders/verzorgers een oordeel vragen aan de 
geschillencommissie toelating en verwijdering passend onderwijs, bij het College voor de 
Rechten van de Mens (CVRM) of kunnen ze het geschil voorleggen aan de rechter.  
 Meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-
passend-onderwijs of www.mensenrechten.nl  
  
6 Maanden regeling 
 
Basisscholen kunnen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vanuit 
onderinstroom of zij-instroom van buiten de regio een aanvraag indienen bij het 
samenwerkingsverband om in aanmerking te komen voor de 6 maanden regeling. De 6 
maanden regeling houdt in dat als de basisschool aannemelijk kan maken dat de leerling in 
de basisschoolloopbaan (mogelijk) zal heenstromen naar het speciaal onderwijs, latere 
verwijzing gefinancierd wordt door het samenwerkingsverband.  

Vanaf het moment dat de leerling daadwerkelijk start op school tot 6 maanden nadat hij 
gestart is, kan er bij het samenwerkingsverband een aanvraag om in aanmerking te komen 
voor de 6 maanden regeling ingediend worden. De datum dat het dossier formeel compleet 
bij het samenwerkingsverband lig, is leidend.  
De aanvraag wordt besproken en beoordeeld door de Centrale Commissie 
Toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) . De CCT brengt advies uit naar de directeur van het 
samenwerkingsverband die een besluit neemt of de aanvraag gehonoreerd wordt. De 
aanvraag dient te bestaan uit een volledig ingevuld en ondertekend groeidocument met 
daarin twee deskundigenadviezen en een ontwikkelingsperspectief. Dit kan in het 
groeidocument of als apart document.  
 

 

 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
http://www.mensenrechten.nl/
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Bijlage  

Begrippenlijst 

Vooraanmelding:  
De intentie die ouders/verzorgers aangeven op een school dat zij zodra hun kind de leeftijd 
van drie jaar heeft bereikt willen aanmelden op desbetreffende school.  
Aanmelding: 
Het moment waarop ouders/verzorgers hun zoon/dochter schriftelijk aanmelden op de 
school van hun keuze. 
Toelating:  
Het moment waarop de school de ouders/ouders schriftelijk laat weten dat  hun  
zoon/dochter geplaatst gaat worden. 
Plaatsing:  
Het moment waarop de leerling start op een school. 
Inschrijving:  
Het moment op basis waarvan de bekostiging geregeld wordt.  
Zorgplicht:  
De plicht van de school om ervoor te zorgen dat iedere leerling die zich schriftelijk aanmeldt,  
een passende onderwijsplek krijgt op de eigen school of binnen het samenwerkingsverband. 
CCT:  
Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen  
 

 


