
 

Beleid actieve terugplaatsing 
 
Sinds 1 augustus 2018 stijgt het aantal leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs (s(b)o) binnen ons 
SWV. Dit is in strijd met onze bedoeling van passend onderwijs. Ieder kind krijgt passend onderwijs, 
zoveel mogelijk thuisnabij en op een reguliere school.  
 
Door middel van het beleid actieve terugplaatsing willen we meer verbinding creëren tussen de 
reguliere scholen en s(b)o’s. Dit bevordert de samenwerking en kennisdeling, waardoor meer 
expertise ontwikkelt voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag op de reguliere scholen.  
 
Vanaf 1 augustus 2020 geldt daarom de volgende maatregel: Kinderen geplaatst in s(b)o groep 1, 2 
en 3 krijgen een tijdelijke plaatsing die gericht is op (terug)plaatsing naar een reguliere basisschool. 
Een verwijzing is daarmee niet een definitieve plaatsing op een s(b)o, maar een arrangement en 
daarmee dus ook tijdelijk.  
 
Plan van aanpak door reguliere school 
De bedoeling van deze maatregel is dat we ons richten op intensieve begeleiding en onderwijs én 
terugkeer naar het regulier onderwijs. Dat betekent dat reguliere scholen bij plaatsing in het s(b)o 
een plan van aanpak maken, waarin ze laten zien op welke wijze zij actief betrokken blijven 
gedurende de plaatsing. Deze actieve betrokkenheid is bedoeld om bij terugplaatsing direct te 
kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast helpt het mee de terugkeer 
voor ouders en leerling veilig en organisch te laten plaatsvinden.   
 
Bij plaatsing op een s(b)o vult de plaatsende school een plan van aanpak in. Het formulier 
terugplaatsing 1kan daarvoor worden gebruikt. Het formulier is een bijlage bij het OPP, dat wordt 
ingevuld bij een aanvraag voor een TLV.  
 
De ontvangende s(b)o school bespreekt voorafgaand met ouders de tijdelijkheid van de plaatsing en 
de ontwikkeling die in gang gezet (het doelgedrag waarop ingezet wordt bij de leerling) om 
terugplaatsing te realiseren. Dit noteren zij in het OPP van de school.  
  
Een plan voor terugplaatsing wordt een vast onderdeel bij een aanvraag voor een TLV (ook bij een 
vraag om herindicatie) als het gaat om de kinderen in groep 1 t/m 3. Voor kinderen uit de hogere 
groepen kan het formulier terugplaatsing natuurlijk ook gebruikt worden. 
 
Wanneer gedurende de plaatsing blijkt dat terugplaatsing niet haalbaar is, wordt er per casus naar 
een passende oplossing gezocht. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders, de plaatsende school, 
de verwijzende school en de steunpuntcoördinator.   
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1 Formulier terugplaatsing 

https://swvrgv-my.sharepoint.com/personal/s_vanrijswijk_swvrgv_nl/Documents/Bijlagen/stukken%20website/Formulier%20terugplaatsing.docx

