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Kinderen, zorgplicht en toelating



PROGRAMMA

1. Maatschappelijke trend: gelijke kansen

2. Nieuwe beleidsvoornemens

3. Wat is zorgplicht?

4. Wanneer zorgplicht?

5. Specifieke s(b)o-regels

6. Casus met perikelen

7. Praktijkvragen over aanmelding, SOP, onderzoek naar 
ondersteuningsbehoefte … 



GELIJKE KANSEN

• Ideaal van passend onderwijs

• Ideaal van gelijke kansen

• Ideaal van inclusief onderwijs?

• Regionalisering (LEA)

• Transparant toelatingsbeleid (SOP)

• Brief OCW 17 maart 2022



NIEUWE BELEIDSVOORNEMENS

• Onderwijszorgarrangementen 

• Hoorrecht leerling bij OPP

• Onafhankelijk steunpunt ouders/leerlingen in elk SWV 

• Ondersteuningsmogelijkheden in de schoolgids (ipv SOP)

• 2022/2023 komt er een landelijke norm voor basisondersteuning

• Preciezer governanceverplichtingen voor SWV's



INHOUD ZORGPLICHT

• Kan de school voldoen aan ondersteuningsbehoefte? 

• Zo nee, kan de school m.b.v. SWV voldoen aan 
ondersteuningsbehoefte? 

• Zo nee, welke school kan en wil het kind wel toelaten?



WANNEER ZORGPLICHT?

Wpo en Bekostigingsbesluit:

School van aanmelding heeft zorgplicht. Tenzij er geen plek 

is of geen mogelijkheid vanwege identiteit.



WANNEER ZORGPLICHT?

Dus stappenplan: is er zorgplicht?

Stap 1: is er een schriftelijke aanmelding? (1e voorkeur)

Stap 2/3: is er plaatsruimte? Onderschrijven/respecteren ouders de 
identiteit? -> Dan is er zorgplicht.

Stap 4: werken de ouders in redelijkheid mee aan het aanleveren van juiste 
informatie? Zo nee, dan eindigt alsnog de zorgplicht.

Belangrijk verschil: open of gesloten toelatingsbeleid



TOELATING S(B)O

Enkele specifieke regels:

• Toelaatbaarheidsverklaring nodig

• Toelating mag niet geweigerd worden op denominatieve gronden, tenzij ouders weigeren de grondslag te 

respecteren/onderschrijven

• Dove of slechthorende kinderen kunnen vanaf hun 2e jaar worden aangemeld

• Cluster 1-2: andere bepaling over ondersteuningsbehoefte bij toelating: onderzoek en rapport door 

Commissie van Onderzoek



PERIKELEN, SCHORSING EN 
TLV-AANVRAAG

• Vaker voorkomend knelpunt

• GPO-advies d.d. 3 mei 2022 (nr. 2022025114)



VRAGEN IN DE PRAKTIJK

▪ Wanneer is sprake van aanmelding?

▪ Mondeling, mailtje, formulier…

▪ Wat is de rol van het SOP?

▪ Mag er een ‘maximumaantal’ zorgleerlingen worden toegelaten?

▪ Wat geldt als een leerling nog staat ingeschreven bij een andere 

school?



VRAGEN IN DE PRAKTIJK

▪ Hoeveel onderzoek naar ondersteuningsbehoefte?
▪ Eerdere gegevens

▪ Volledig en actueel beeld

▪ Overleg met ouders

▪ Motivering afwijzing

Voorbeelden

▪ Wat als ouders niet alle informatie geven?

▪ Is een tijdelijke/voorwaardelijke toelating mogelijk? (10 weken)



VRAGEN IN DE PRAKTIJK

▪ Onder welke voorwaarden is weigering mogelijk?
▪ Voldoende onderzoek, voldoende motivering

▪ Overleg met ouders

▪ Andere school schriftelijk bereid verklaard

▪ Bezwaarclausule 


