
Pagina 1 van 5 
 

  Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen 
Vastgesteld door DR 10-11-2015 

November 2015 

 
  

 

 
 
 
 

Aanmelding, zorgplicht en plaatsingsproblemen 
 

De nieuwe regels voor aanmelding en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs, die in beginsel 
duidelijk zijn, roepen vragen op. Deze vragen komen voort uit de specifieke situaties, waardoor voor scholen 
niet meteen duidelijk is hoe te handelen. 
 
In deze notitie wordt, aansluitend op de basisprincipes die gelden onder de Wet op Passend Onderwijs en 
het besluit eindtoets basisonderwijs, op een aantal situaties ingegaan waarover het samenwerkingsverband 
vragen heeft gekregen. Tot slot wordt aangegeven welke rol het samenwerkingsverband kan spelen, als het 
niet lukt een leerling tijdig te plaatsen. 
 

Basisprincipes Passend Onderwijs 
Als een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, is aangemeld, heeft de school waar de leerling is 
aangemeld wettelijke zorgplicht.   
De zorgplicht geldt ongeacht de “herkomst” van de leerling: po, sbao, so, vo of vso. Ook het moment van 
aanmelding is niet van invloed op het ontstaan van de zorgplicht. 

 De wettelijke termijnen die gelden voor de zorgplicht zijn zo gekozen dat de plaatsingsprocedure voor 
leerlingen die van het basisonderwijs overstappen naar voortgezet onderwijs, tijdig voor de start van het 
nieuwe schooljaar doorlopen kan zijn. 

 Voor tussentijdse overstappers zijn binnen het samenwerkingsverband afspraken gemaakt om te 
voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen/thuiszitters worden: de school van herkomst behoudt 
onderwijsplicht tot het moment waarop een leerling is ingeschreven bij de school waar de leerling is 
aangemeld. 

 Dit principe is moeilijk te handhaven voor leerlingen die zich na een verhuizing tijdens het schooljaar 
aanmelden. Afspraak in het samenwerkingsverband is dat deze leerlingen worden aangenomen bij de 
school waar zij zich aanmelden. Ook hier geldt weer de zorgplicht, als bedoeld in de wet Passend 
Onderwijs. 

Aanmelding 
In ons samenwerkingsverband is afgesproken dat een aanmelding vanuit het PO of SO  in behandeling 
wordt genomen als deze compleet is. Dat betekent dat naast het aanmeldingsformulier dat de school 
hanteert, ook nodig zijn: een onderwijskundig rapport (van de afleverende school) en het niveauadvies van 
de basisschool. 
 
Als alle benodigde documenten zijn geleverd, neemt de school de aanmelding in behandeling. 
Allereerst wordt beoordeeld of de school het voor de leerling geëigende onderwijsniveau biedt. Is dat niet het 
geval, dan hoeft de school de aanmelding niet verder te behandelen: de leerling voldoet niet aan het 
geboden niveau van de school en is niet toelaatbaar. 
 
Of de leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet blijken uit de informatie die de school van herkomst 
en/of de ouders van de leerling verstrekken. 

Zorgplicht  
Kan de school binnen de basisondersteuning aan de vraag voldoen, dan is er geen sprake van zorgplicht en 
is de leerling, mits correct aangemeld, toelaatbaar. Hierbij gelden natuurlijk de door de school gehanteerde 
regels en procedures. 
 
Is er sprake van een ondersteuningsvraag, die niet in de basisondersteuning beantwoord kan worden, dan 
ontstaat er zorgplicht. Hierbij zijn verschillende routes mogelijk, die door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) in enkele stroomschema’s helder vastgelegd zijn: 

 de school biedt de ondersteuning zelf, de leerling wordt aangenomen; 

 de school kan de ondersteuning niet bieden. De school zoekt, in samenspraak met ouders, naar een  
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     reguliere school die de benodigde ondersteuning wel biedt. De regie hiervoor ligt bij school; 

 de school concludeert dat plaatsing in het VSO gewenst is. De school met zorgplicht dient een aanvraag  
     voor een toelaatbaarheidsverklaring in. 
 
Voor elk van deze routes gelden wettelijk vastgelegde termijnen, waarbinnen de ouders duidelijkheid 
geboden moet worden. 
Als de school waar de leerling is aangemeld en die dus zorgplicht heeft, de leerling niet kan plaatsen en er is 
binnen de voorgeschreven termijn geen school gevonden die bereid is de leerling aan te nemen, moet de 
school waar de leerling is aangemeld beginnen met het bieden van onderwijs totdat een andere school is 
gevonden. 
 
Het is juridisch niet toegestaan een officiële aanmelding af te doen met een proefplaatsing, waarbij de 
leerling ingeschreven blijft staan op de oude school. 
 
Ondersteuning 
Binnen SWV V(S)O 25.06 heeft het Onderwijsloket de centrale rol voor ondersteuning van de aangesloten 
scholen. Ook bij de aanmelding, zorgplicht en in het geval van plaatsingsproblemen is het Onderwijsloket te 
consulteren door zowel VO- en VSO-scholen als door ouders. In uiterste gevallen heeft het bureau van het 
samenwerkingsverband bestuurlijk mandaat om met doorzettingsmacht plaatsingsproblemen van leerlingen 
op te lossen (zie vraag 6 hieronder).  

 

Knelpunten / vragen 
Tot zover de theorie gebaseerd op de geldende wetteksten. Het samenwerkingsverband heeft diverse 
vragen gekregen die in essentie steeds over hetzelfde probleem gaan: “Hoe zit het met zorgplicht in de 
specifieke situatie waarmee de school wordt geconfronteerd of geconfronteerd kan worden?” 
 
Hieronder wordt op enkele van die situaties ingegaan: 
1. Hoe gaan we om met verhuisleerlingen? 
2. Wanneer is een school vol en wat betekent dit voor zorgplicht? 
3. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte (OPP) moet van VO-school wisselen, welke 

afspraken zijn hierover binnen ons SWV gemaakt? 
4. De leerling wil van school wisselen, welke afspraken zijn hierover binnen ons samenwerkingsverband 

gemaakt?  
5. Wat zijn de regels bij onderinstromers? 
6. Het advies van de basisschool wordt na de CITO-toets hoger bijgesteld. Dat hogere advies biedt mijn 

school niet. Wat nu? 
7. We komen er niet uit, we weten niet wat de juiste plek voor de leerling is. Wat nu?  
 
Vraag 1: hoe gaan we om met verhuisleerlingen?  
Door de bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen is afgesproken, dat verhuisleerlingen 
van buiten het samenwerkingsverband, die zich lopende het schooljaar melden, geplaatst worden op de 
school waar zij zich aanmelden. ‘Vol’ is geen argument. Ook bij deze leerlingen kan sprake zijn van een 
ondersteuningsbehoefte en dus van zorgplicht. Kan de school daar niet aan voldoen, dan moet de school 
waar de leerling is aangemeld beginnen met het bieden van onderwijs totdat een andere school is gevonden. 
 
Voor leerlingen zonder ondersteuningsbehoefte die zich aanmelden voor het nieuwe schooljaar geldt, dat 
binnen het samenwerkingsverband is afgesproken, dat als de aanmelding vóór 15 maart plaatsvindt, de 
leerling wordt geplaatst. Vindt aanmelding na 15 maart plaats, dan zorgt de school van 1

e
 voorkeur waar de 

leerling is aangemeld – en niet geplaatst kan worden – voor een plaats op een andere school binnen het 
samenwerkingsverband. Dit in overleg met de ouders.  
 
Voorkomen moet worden dat scholen op basis van een oriënterend gesprek aangeven dat ze geen plaats 
heeft en/of niet kan bieden wat de leerling nodig heeft en ouders wordt geadviseerd niet aan te melden, 
maar een andere school te zoeken. In het licht van Passend Onderwijs neemt de school de regie in het 
bieden/vinden van een onderwijsplek.  
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Vraag 2: wanneer is een school vol en wat betekent dat voor de zorgplicht?  
Als een school vol is, geldt de zorgplicht niet. Maar een school moet dan wel een consequent en transparant 
toelatingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat het toelatingsbeleid ook voor de ouders toegankelijk is. De school 
kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven over het beleid. 
Als de school vol is, moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel 
aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke 
wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. 

Vraag 3: Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte (OPP) moet van VO-school binnen ons 
SWV wisselen, welke afspraken zijn hierover gemaakt?  
Procedure-afspraken 
1) De school van inschrijving heeft zorgplicht tot een andere school de leerling heeft ingeschreven.  

Dat betekent dat ook indien er problemen ontstaan als de leerling al op school zit, de school 
verantwoordelijk is om passend onderwijs te bieden. Als de school dit niet langer zelf kan, dan moet in 
overleg met de ouders een passende plek op een andere school worden gevonden. Dat geldt ook als de 
leerling buiten het samenwerkingsverband woont. 
 

2) Belangrijk is dat wordt vastgehouden aan de afspraak over een geldige aanmelding: 

 Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier ontvangen;  

 het niveau-advies past bij onderwijsaanbod van de school; 

 school heeft het onderwijskundig rapport (OKR) / volledig dossier ontvangen van de school waar 
de  leerling is ingeschreven. 

 
3) De school waar de leerling is aangemeld, neemt altijd contact op met de school waar de leerling is 

ingeschreven en vraagt daar de relevante rapportage op. Volsta niet met de informatie die ouders 
verstrekken. 

 
4) Als de aanmelding gebeurt op initiatief van de school waar de leerling is ingeschreven, bijvoorbeeld in 

geval van gewenste af- of opstroom naar een niveau dat de school niet biedt, is vooraf expliciet door de 
school van inschrijving gecheckt of: 

 de nieuwe school bereid is de leerling aan te nemen en 

 ouders hiermee kunnen instemmen, door de voorgeschreven aanmeldingshandelingen te verrichten. 
 

Scholen  vermijden tussentijdse verwijzingen. Schoolwisseling gebeurt bij voorkeur na afloop van een 
schooljaar. 

Vraag 4: de leerling wil van school wisselen, welke afspraken zijn hierover binnen ons 
samenwerkingsverband gemaakt?  
Overstappen naar een andere school kan natuurlijk ook op eigen initiatief van ouders en de leerling 
gebeuren. In dat geval melden de ouders de leerling aan bij de school van hun keuze. Als er sprake is van 
een extra ondersteuningsbehoefte onderzoekt de school van keuze of die geboden kan worden (zorgplicht). 
Tot de school van keuze definitief heeft besloten de leerling te plaatsen blijft de onderwijsplicht bij de school 
van herkomst.   
 
Procedure-afspraken 
1) Belangrijk is dat wordt vastgehouden aan de afspraak over een geldige aanmelding: 

 Volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier ontvangen;  

 het niveau-advies past bij onderwijsaanbod van de school; 

 school heeft het onderwijskundig rapport (OKR) / volledig dossier ontvangen van de school waar de 
leerling is  ingeschreven. 

 
2) De school waar de leerling is aangemeld, neemt altijd contact op met de school waar de leerling is 

ingeschreven en vraagt daar de relevante rapportage op. School deelt dit vooraf aan de ouders mee. 
Volsta niet met de informatie die ouders verstrekken. 

 
Aandachtspunten 

 Bij overstappen VO-VO. VSO –VO of VO-VSO: school waar leerling is ingeschreven blijft onderwijs 
bieden (onderwijsplicht). 
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 Als de school waar de leerling is aangemeld de nodig geachte ondersteuning niet kan bieden, blijft 
de school van herkomst verantwoordelijk voor het onderwijs. De school waar de leerling is 
aangemeld heeft zorgplicht, zoals bedoeld in de wet passend onderwijs. 

 Is de verhouding ouders -  school van inschrijving (ernstig) verstoord, dan kan voortzetting in de 
school van inschrijving problematisch zijn. Toch gaat de zorgplicht bij de school van aanmelding niet 
boven onderwijsplicht bij de school van inschrijving. Vroegtijdig inschakelen van het Onderwijsloket 
wordt sterk geadviseerd.  

 
Leerling is niet ingeschreven bij een V(S)O-school 
Gaat het om een leerling die niet bij een andere V(S)O-school is ingeschreven, dan geldt de zorgplicht 
onverkort. De laatst bezochte school, als die er is, wordt wel geacht desgevraagd informatie over de leerling 
te verstrekken. 

Vraag 5: Wat zijn de regels bij onderinstromers?  
Bij onderinstroom vanuit het primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs 
(SO) geldt passend onderwijs onverkort: is er sprake van zorgplicht, dan na 10 weken beginnen onderwijs te 
verzorgen als er geen andere school bereid is gevonden de leerling te plaatsen. 
Doorgaans betekent dit starten in de V(S)O-school bij het begin van het nieuwe schooljaar. Het is niet de 
bedoeling de leerlingen na de zomervakantie (tijdelijk) basisonderwijs te laten volgen of thuis te laten zitten! 
Zie ook de afspraken gemaakt binnen de POVO-procedures. 
 
Vraag 6: Het advies van de basisschool wordt na de CITO-toets hoger bijgesteld. Dat hogere advies 
biedt mijn school niet. Wat nu? 
In het geval van een leerling zonder extra ondersteuningsvraag: ouders zijn vrij om hun kind op een andere 
school aan te melden. De school die de leerling in eerste instantie, op basis van het eerste advies, heeft 
aangenomen, heeft geen zorgplicht (want er is geen sprake van een extra ondersteuningsvraag).  
In het geval van een leerling met extra ondersteuningsvraag: het is aan ouders of zij na het bijgestelde 
advies hun kind ook daadwerkelijk bij een andere school aanmelden. De school die de leerling heeft 
aangenomen dient onderwijs te bieden tot een andere school bereid is gevonden de leerling aan te nemen. 
Scholen moeten dus rekening houden met mogelijke aanmeldingen laat in het schooljaar.  

Vraag 7: We komen er niet uit, we weten niet wat de juiste plek voor de leerling is. Wat nu?  
Bij een relatief klein aantal leerlingen leveren de aanmelding en zorgplicht problemen op. Voor deze 
leerlingen is  veel tijd gemoeid met het vinden van een passende onderwijsplek. Binnen dit 
samenwerkingsverband is afgesproken dat er allereerst binnen het schoolbestuur waartoe de school van 
aanmelding behoort, wordt gezocht naar een passende oplossing. Mocht deze niet binnen het schoolbestuur 
worden gevonden, dan kan de aanmelding worden voorgelegd aan het Onderwijsloket. Het bureau van het 
samenwerkingsverband heeft een bestuurlijk mandaat gekregen om (in deze uiterste gevallen) met 
doorzettingsmacht leerlingen op één van de scholen van het samenwerkingsverband te plaatsen.  
 
Procedure: 
De school die zorgplicht heeft, schakelt het Onderwijsloket in zodra blijkt dat er geen school is die de nodig 
geachte ondersteuning kan bieden en bereid is de leerling aan te nemen. 
Gezien de geldende wettelijke termijnen, gebeurt dit uiterlijk begin week 7, te rekenen vanaf de datum van 
aanmelding. 
Bij deze melding wordt het Onderwijsloket geïnformeerd over: 

a) De vastgestelde ondersteuningsbehoefte van de leerling 
b) De onderbouwing van de conclusie dat de school deze ondersteuning niet kan bieden 
c) De namen van de scholen waaraan is gevraagd of zij deze leerling wel de noodzakelijke 

ondersteuning kunnen bieden (school en functionaris), plus de motivering voor dit standpunt als dat 
negatief is. 
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Wat kan het Onderwijsloket betekenen? 
Bij stap a kan het Onderwijsloket geconsulteerd worden: welke begeleiding (aard en omvang) past bij de 
ondersteuningsbehoefte van deze leerling? Hierna bepaalt de school zijn standpunt.  
 
Tussen stap b en c kan het Onderwijsloket aangeven welke scholen mogelijk wel de noodzakelijke 
ondersteuning kunnen bieden. 
Als stap c niet leidt tot een school die bereid is de leerling aan te nemen, draagt de school van aanmelding 
de casus over aan het Onderwijsloket. De school van aanmelding houdt de zorgplicht tot dat er een andere 
passende school is gevonden.  
 

Onderzoek door het Onderwijsloket: 

 Toetsing van de (on)mogelijkheden van de school waarbij de leerling is aangemeld aan de hand van 
het aanmeldingsdossier, het SOP en het jaarplan/-verslag schoolondersteuning van de betreffende  
school; 

 toetsen eventuele ingezette acties van de school ten aanzien van het regelen van een passend 
alternatief; 

 indien nodig spreken van de ouders en/of de leerling; 

 opvragen van relevante extra informatie. 
 

Het Onderwijsloket adviseert vervolgens de directeur van het samenwerkingsverband, op basis van de 
beschikbare informatie, welke school in aanmerking komt. Dit kan de school van aanmelding zijn, een 
andere reguliere VO-school of een school voor VSO. Gedurende deze procedure blijft de zorgplicht bij de 
school van aanmelding. Indien binnen de voorgeschreven termijn geen passende plek is gevonden, zal de 
school van aanmelding onderwijs verzorgen. 
 
De directeur van het Samenwerkingsverband brengt een bindend advies uit aan het bevoegd gezag  van de 
school die naar zijn oordeel aangewezen is het onderwijs aan de leerling te verzorgen (doorzettingsmacht). 
Als dit een VSO-school is, dient de school waar de leerling is aangemeld de aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in. 
Het indienen van bezwaar tegen de plaatsingsbeslissing kan bij het bevoegd gezag van de betreffende 
school.  
 
 

 


