
Zorgplicht in schema

Voorschool heeft zorgen over de 
ontwikkeling van het kind en voorziet extra 

onderwijsondersteuningsbehoeften in het onderwijs

Gesprek voorschool en ouders aan de  
hand van het kindvolgsysteem. 

Ouders en voorschool delen de zorgen

Voorschool vult Overdrachtsformulier in  
en neemt contact op met contactpersoon  

Jonge Kind van de regio

Voorschool initieert overleg met ouders,  
voorschool en contactpersoon Jonge Kind1.

De onderwijsondersteuningsbehoeften  
worden besproken

Contactpersoon Jonge Kind 
observeert zo nodig kind

1e aanmelding

Voorschool Verhuizing of 
overplaatsing

Ouders melden hun kind  
schriftelijk aan bij  

een (basis)school ➊

Leerling staat ingeschreven op 
een school en ouders melden hun 
kind schriftelijk aan bij een andere 

(basis)school  ➊

Inschatting: Heeft leerling  
Extra ondersteuning nodig?

NEE

NEE

NEE

JA

JA

JA

TWIJFELSchool heeft 
Zorgplicht

Toelating volgens reguliere 
plaatsingsprocedure

School onderzoekt of Extra 
ondersteuning nodig is ➋

Start 6 weken 
onderzoekstermijn

Ouders leveren 
extra gegevens aan

Tijdelijke plaatsing  
op aanmeldschool;  

onderzoek loopt door

Termijn ver-
streken?

Termijn ver-
streken?

Verlenging 
4 weken

Extra  gegevens  
ouders nodig

Commissie van onderzoek

Directe plaatsing op 
cl.1 of cl.2 school 
voor bepaalde tijd

Arrangement begeleiding 
van cl.1 of 2 in het reguliere 

of s(b)o-onderwijs

Extra ondersteuning nodig 
vanuit cluster 1 of 2

Aanvraag TLV SBO / SO ➍

Plaatsing op andere  
(basis)school

Zorgplicht gaat over  
naar nieuwe school

Afwijzen Aanhouden

Kunnen we de  
ondersteuning zelf bieden?

Schoolbestuur zoekt (basis)school 
in eigen schoolbestuur of in overleg 
met Steunpunt Coördinator in ander 

schoolbestuur ➌

Plaatsing op school 
van aanmelding

School kan voldoen aan 
onderwijsondersteuningsbehoefte  

en plaatst de leerling zonder  
Extra ondersteuning

De onderwijsondersteuningsbehoefte 
stijgt boven de basisondersteuning uit. 
Basisschool (intern begeleider) dient 
aanvraag HGO in, met ondersteuning 
van de Steunpunt Coördinator, bij het 

samenwerkingsverband  ➏

Aanvragende school 
behoudt Zorgplicht 

Afgegeven TLV en school  
bereid toe te laten ➎

Ouders melden hun  
kind schriftelijk aan bij  

het SBO of SO

Nieuwe school is bereid kind toe te laten  
en schrijft de leerling in. Zorgplicht gaat  

over naar nieuwe school. 
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1  Daar waar het lokale team betrokken is sluit zij vanaf dit punt aan bij overleg



➊ Aanmelding (basis)basisschool
Ouders melden hun kind schriftelijk aan 
bij de school van voorkeur. De plaatsings-
procedure van de betreffende school is 
leidend. Om over te kunnen gaan tot plaat-
sing en inschrijving moet zijn voldaan aan 
de onderstaande voorwaarden:
•  Er is plaatsruimte op de school van 

aanmelding (de school is niet vol) 
•  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  

•  Ouders moeten bij de aanmelding  
aangeven indien er een vermoeden is  
dat hun kind onderwijsondersteunings-
behoeften heeft

N.B. Als de school vol zit, moet de school 
aan ouders tonen, hoeveel plaatsruimte er 
is op de school. Het moet altijd transparant 
zijn voor ouders dat hun kind op gelijke 
wijze is behandeld, als alle andere aanmel-
dingen. Als dit het geval is, dan vervalt de 
Zorgplicht.

N.B. Als ouders hun kind aanmelden bij het 
speciaal (basis)onderwijs dient de school 
dezelfde procedure te door lopen als het 
basisonderwijs, met dien verstande dat 
een plaatsing alleen kan met een toelaat-
baarheidsverklaring, afgegeven door het 
samenwerkingsverband voor respectieve-
lijk SBO of SO. De SBO of SO-school kan 
de ouders geen toezegging van plaatsing, 
zonder een toelaatbaarheidsverklaring.  

De Zorgplicht
Het kan zijn dat op basis van de aanmel-
ding de inschatting wordt gemaakt dat de 
leerling onderwijsondersteuningsbehoef-
ten heeft om het onderwijs goed te kunnen 
doorlopen. In dit geval geldt de Zorgplicht 
voor de school. Ouders moeten bij aanmel-
ding doorgeven of hun kind bij meerdere 
scholen is aangemeld. De school van voor-
keur heeft Zorgplicht. 

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

Verhuizing van een leerling met  
Extra ondersteuning
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 onderwijs-onder-
steuningsbehoeften Extra ondersteuning 
ontvangen. De ouders melden hun kind 
schriftelijk aan bij een nieuwe school. De 
scholen hebben contact met elkaar voor een 
(informatie)overdracht (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 Onder-
steuningsplan van het samenwerkingsver-
band. Er kunnen hierdoor verschillen zijn in 
niveau en mogelijkheden. Het is dus moge-
lijk dat de nieuwe school de onderwijs-on-
dersteuningsbehoefte anders inschat en 
andere mogelijkheden heeft. De vraag om 
Extra ondersteuning aan het samenwer-
kingsverband kan daardoor anders zijn.  

➋ De school onderzoekt of Extra 
ondersteuning nodig is
Om te onderzoeken of een leerling Extra 
ondersteuning nodig heeft, gebruikt de 
school de verkregen informatie. Deze is 
afkomstig van de ouders, eventueel aange-
vuld met informatie van het kinderdagver-

blijf, de peuterspeelzaal, de vorige school 
en/of andere deskundigen. De school schat 
op basis van de aanwezige informatie in 
of en zo ja welke Extra ondersteuning 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.  

Extra informatie
De school kan aangeven dat aanvullend on-
derzoek door een psycholoog of een ortho-
pedagoog gewenst is (met toestemming 
van ouders). Ook als de school informatie 
over de leerling bij andere instanties wil 
opvragen, moeten de ouders toestemming 
geven. Als deze aanvullende informatie 
niet beschikbaar is of komt, moet de school 
werken met de informatie die er wel is. 

Onderzoekstermijn 
De onderzoekstermijn gaat in vanaf het 
moment dat de school de schriftelijke 
aanmelding van ouders heeft ontvangen. 
Dat is meestal op de datum dat de ou-
ders het aanmeldingsformulier hebben 
ingevuld. 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. Dit zal in eerste 
instantie tijdelijk zijn, totdat helder is waar 
en op welke wijze passende onderwijson-
dersteuning geboden kan worden.  

➌ Plaatsing op een andere  
(basis)school
Als de school van voorkeur niet tegemoet 
kan komen aan deonderwijs-ondersteu-
ningsbehoeften van de leerling zoekt de 
school samen met haar schoolbestuur 
naar een andere (basis)school binnen het 
bestuur. Het schoolbestuur kan zich laten 
ondersteunen door de Steunpunt Coördi-
nator van het samenwerkingsverband. De 
Steunpunt Coördinator heeft inzicht in de 
schoolondersteuningsprofielen van alle 
scholen in de regio. Bij het zoeken naar een 
andere school worden ouders betrokken. 
De “nieuwe” school mag dezelfde procedu-
re doorlopen als de eerste school, met dien 
verstande dat het binnen de onderzoekster-
mijn van de eerste school moet vallen. Als 
deze school aangeeft dat plaatsing mogelijk 
is, dan is het aan ouders om hun kind op 
die school in te laten schrijven. Pas op dat 
moment gaat de Zorgplicht over naar de 
nieuwe school c.q. het nieuwe schoolbe-
stuur. Als er meer scholen geschikt zijn, 
hebben ouders keuzevrijheid.  

➍ Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Uit de onderzoeksperiode kan blijken dat 
de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van 
de leerling dermate intensief is, dat een 
school voor regulier onderwijs hier niet aan 
tegemoet kan komen. Ook niet met Extra 
ondersteuning vanuit het samenwerkings-
verband. Uit overleg met ouders, school 
en de Steunpunt Coördinator kan blijken 
dat een plaatsing op het speciaal (basis) 
onderwijs de best passende plek blijkt. Er 
wordt een Toelaatbaarheidsverklaring aan-
gevraagd bij het samenwerkingsverband 
door de school. Deze is compleet als deze is 
besproken met de Steunpunt Coördinator 
en de volgende documenten zijn ingediend:

•  Aanvraagformulier TLV
•  Groeidocument (ingevuld door 

school o.b.v. de gegevens uit de 
onderzoeksperiode), inclusief de OPP 
planning(dit tezamen is het OPP)

• Eventuele aanvullende gegevens 
zoals (psycho)diagnostische/medische 
verslaglegging

Na de aanvraag zijn er drie besluiten 
mogelijk:
• De TLV wordt afgegeven; ouders 

melden hun kind aan bij de school 
voor S(B)O, de school doorloopt haar 
toelatingsprocedure en kan de leerling 
toelaten, plaatsen en inschrijven. Deze 
school neemt de Zorgplicht over.

• Het besluit tot TLV wordt aangehouden. 
Dit gebeurt als het dossier niet compleet 
is, dan wel als er ondersteuningsmoge-
lijkheden binnen het reguliere onderwijs 
worden gezien. De school van aanmel-
ding behoudt de Zorgplicht.

• De TLV wordt afgewezen. De school van 
aanmelding behoudt de Zorgplicht en 
vervolgt de weg naar een passende 
onderwijsplek. De Steunpunt Coördinator 
kan hier ondersteunend in zijn.

➎ Verhuizen met een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Speciaal onderwijs
Als een leerling afkomstig van een reguliere 
school of SBO van een ander SWV verhuist 
naar het SWV Rijn & Gelderse Vallei, en 
plaatsing wil bij een SO-school dan is het 
SWV waar de verwijzende school staat 
verantwoordelijk voor afgifte TLV en bekos-
tiging van de SO-plaats. 
Als een leerling met een TLV SO verhuist 
naar het SWV Rijn & Gelderse Vallei, en 
plaatsing wil bij een SO-school dan is het 
SWV waar het kind vandaan komt verant-
woordelijk voor afgifte en bekostiging TLV. 
Bij de eerste inschrijving is het samenwer-
kingsverband van de woonplaats van de 
leerling verantwoordelijk voor het afgeven 
van de TLV de bekostiging van de plaatsing. 
Ook als de leerling na de plaatsing verhuist.

Speciaal Basisonderwijs
Als een leerling afkomstig van een reguliere 
school van een ander SWV verhuist naar 
het SWV Rijn & Gelderse Vallei en plaatsing 
wil bij het SBO, dan is het SWV waar de  
verwijzende school staat verantwoordelijk 
voor afgifte van een TLV-SBO en de 
bekostiging van de plaatsing, tenzij het kind 
verhuist 6 maanden voor of na de afgifte 
van de TLV en plaatsing . De afgegeven 
TLV-SBO wordt ook besproken in de TLV-
commissie van SWV Rijn & Gelderse Vallei 
en in principe bevestigd De TLV-SBO wordt 
afgegeven voor een periode. Na afloop 
van deze periode is het SWV waar de 
leerling dan woont, verantwoordelijk voor 
herindicatie en het al dan niet afgeven van 
een nieuwe TLV, dus ook verantwoordelijk 
voor de bekostiging van de plaatsing. 
Als een leerling met een TLV SBO verhuist 
naar het SWV Rijn & Gelderse Vallei, 
dan is het SWV waar het kind vandaan 
komt verantwoordelijk voor afgifte TLV en 
bekostiging plaatsing voor de duur van 
afgegeven TLV, tenzij het kind verhuist 
binnen zes maanden voor of na de afgifte 
van de TLV.

 
➏ Extra ondersteuning (HGO)
Als de reguliere school de leerling passen-
de ondersteuning kan bieden met Extra 
ondersteuning vanuit het samenwerkings-
verband dan dient de school hiertoe een 
aanvraag Handelingsgerichte Ondersteu-
ning (HGO) in. Deze is compleet als deze is 

besproken met de Steunpunt Coördinator 
en de volgende documenten zijn ingediend: 
•  Aanvraagformulier HGO
•  Groeidocument ingevuld door school 

o.b.v. de gegevens uit de onderzoekspe-
riode, ), inclusief de OPP planning(dit 
tezamen is het OPP)

•  Eventuele aanvullende gegevens zoals 
(psycho)diagnostische/medische verslag-
legging

Ondersteuningsplan
In het Ondersteuningsplan 2014-2018 (versie 
2015) wordt uitgebreide toelichting gegeven 
over de wijze waarop het Pamenwerkings-
verband passend onderwijs organiseert en 
onderwijsondersteuning inhoud geeft. 

Bezwaar
Zijn ouders het niet eens met het voorge-
stelde aanbod van een school, dan kunnen 
zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd 
gezag van de (eerste) school. 
Als een TLV-verklaring is afgegeven en 
ouders willen hier tegen in bezwaar, dan 
kunnen zij zich wenden tot de commissie 
Bezwaar en advies van het SWV. Tegen dit 
advies kunnen ouders nog in beroep gaan 
bij de landelijke geschillencommissie , 
waar het SWV bij aangesloten is. 
Als een TLV-verklaring niet wordt afgegeven 
dan kunnen ouders en/of school een be-
zwaar indienen bij de commissie Bezwaar 
en advies van het SWV. 

Basisondersteuning
Elke basisschool binnen het samenwer-
kingsverband biedt basisondersteuning. 
Hierdoor is het voor ouders inzichtelijk 
wat zij ten- minste van de school mogen 
verwachten op het gebied van onderwijs 
en onderwijsondersteuning. Onderdeel van 
de basisondersteuning zijn preventieve 
en licht curatieve interventies. Het school-
bestuur en de schooldirecteur zijn verant-
woordelijk voor de basisondersteuning. 
De basisondersteuning wordt beschreven 
in het schoolondersteuningsprofiel. Het 
schoolondersteuningsprofiel is openbaar 
en inzichtelijk voor ouders. 

Extra ondersteuning
Als de onderwijsbehoeften van een leerling 
de mogelijkheden van de basisondersteu-
ning overstijgen, dan spreken we over 
onderwijs-ondersteuningsbehoeften van een 
leerling. Om hieraan tegemoet te komen, 
beschrijft de school wat zij nodig heeft om het 
onderwijs voor de leerling passend te maken. 
Het is mogelijk dat de school dit zelf kan, dan 
wel dat Handelingsgerichte Ondersteuning 
nodig is. Hiervoor kan een aanvraag inge-
diend worden bij het samenwerkingsverband. 

Groeidocument
Het Groeidocument is het informatieve do-
cument over een leerling. Hierin wordt de 
ontwikkeling en de onderwijs-ondersteu-
ningsbehoeften van het kind beschreven en 
de wijze waarop een school hier de onder-
steuning op afstemt. Het Groeidocument 
ontwikkelt mee met de leerling gedurende 
de schoolloopbaan.  

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
De school stelt een ontwikkelingsperspec-
tief op voor elke leerling die Extra onder-
steuning nodig heeft en krijgt. Hierin staat 
het verwachte uitstroomniveau van de 
leerling en welke ondersteuning c.q. bege-
leiding de leerling krijgt om dit uitstroomni-
veau te halen. De school voert op overeen-
stemming gericht overleg met de ouders 
over het ontwikkelingsperspectief. 

Zorgplicht in schema – Verwijzingen vanuit het stroomschema

1  www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo
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