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Toelaten van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
 

1. Aanmelden van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte 

De zorgplicht gaat in op het moment dat ouders het kind schriftelijk hebben aangemeld.  Wordt een 

kind alleen mondeling aangemeld, dan wijst de school op de wijze van schriftelijk aanmelden. Melden 

ze het kind mondeling aan, dan wijst de school de ouders hierop. 

De zorgplicht geldt voor kinderen vanaf drie jaar, zodat het kind schriftelijk is aangemeld. Is het kind 

jonger dan 3 jaar (vooraanmelding), dan geldt de zorgplicht nog niet.  

De school onderzoekt of ze de benodigde ondersteuning kan bieden. Wil de school daarvoor een 

psycholoog of orthopedagoog inschakelen of informatie opvragen bij een andere instantie, dan dienen 

ouders daarvoor toestemming te geven. 

 

Ouders moeten hun kind schriftelijk bij een school aanmelden, zo mogelijk ten minste tien weken 

voorafgaand aan de datum waarop de toelating wordt gevraagd. Ouders mogen hun kind bij meerdere 

scholen tegelijkertijd aanmelden. Zij moeten dan wel aangeven dat zij hun kind ook bij een andere 

school hebben aangemeld en wat de school van voorkeur is. Dat is de school die de zorgplicht heeft. 

 

2. Begrippen aanmelding en toelating 

De term aanmelding is gekoppeld aan de onderzoeksperiode van zes weken waarbinnen de school van 

aanmelding de ondersteuningsbehoefte van een leerling dient te bepalen. Deze periode start wanneer 

een ouder schriftelijk aanmeldt.  

  

De aanmeldingsprocedure van de school is daarbij leidend. In de aanmeldprocedure mogen geen 

beperkingen staan m.b.t. het daadwerkelijk aanmelden. Wel dient de wijze waarop de school de 

aanmelding geregeld heeft beschreven te staan. De enige wettelijke verplichting bij aanmelding is het 

verstrekken van Burgerservicenummer (BSN-nummer), geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum 

en geslacht.  

  

In de wet staat de bepaling dat een school een leerling mag weigeren wanneer de school vol is. De 

criteria dienen duidelijk omschreven te staan in de aanmeldingsprocedure van de school. Dit geldt dan 

voor alle aanmeldingen, dus niet alleen voor een leerling met een ondersteuningsvraag (Wet gelijke 

behandeling).  

  

Wanneer een ouder, met inachtneming van het bovenstaande, aangemeld heeft dan heeft de school de 

wettelijk toegestane termijn om een ondersteuningsaanbod te bepalen.  

  

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de school zelf kan voorzien in deze ondersteuningsbehoefte dan 

vindt toelating van de leerling plaats. De aanmelding wordt omgezet in een toelating. 

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, of dat 

de ondersteuningsbehoefte een onevenredige belasting gaat vormen, dan is het aan de school om met 



 
 

 

 

de ouders op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor de betreffende leerling. Het volstaat 

niet om aan de ouder mee te delen dat de leerling niet geholpen kan worden op de betreffende school. 

De zorgplicht verdwijnt pas wanneer de leerling ingeschreven is op een andere school.  

  



 
 

 

 

 

  

3. School neemt besluit over aanmelding binnen 6 weken 

Het schoolbestuur neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding een beslissing over de 

toelating van de leerling. Uitstel van deze beslissing mag niet langer dan vier weken duren. Dit zijn 

gewone weken, geen schoolweken. Er is dus een maximale termijn van 10 weken van toepassing. (deze 

termijn kan niet opgeschort worden door bijvoorbeeld incomplete dossiervorming) 

 

4. Tijdelijke plaatsing  

 Als het schoolbestuur na tien weken nog geen beslissing over de toelating heeft genomen en de 

leerling niet is ingeschreven op een andere school, dan dient de leerling op de school van aanmelding 

tijdelijk te worden geplaatst en te worden ingeschreven.  

 

Een kind dat nog niet de leerplichtige leeftijd van 5 jaar heeft bereikt en (formeel) niet meer naar een 

peuterspeelzaal mag, hoeft (wettelijk) nog niet geplaatst te worden. Het SWV dringt er echter sterk op 

aan om ook deze kinderen tijdelijk te plaatsen, dit om zoveel als mogelijk een doorlopende leer- en 

ontwikkelingslijn te bewerkstelligen. Met de aanmelder wordt gecommuniceerd dat de inschrijving een 

tijdelijk karakter heeft en dat de school uiteindelijk met een ondersteuningsaanbod kan komen dat niet 

op de eigen school geboden kan worden.  

  

5. Verhuizing 

Bij verhuizing gelden dezelfde regels. De school waar de leerling wordt aangemeld heeft de zorgplicht. 

Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. 

Een school heeft ook zorgplicht als ouders hun kind aanmelden terwijl de leerling al is ingeschreven op 

een andere school.  

 

6. Aanmelding op een SBO of SO school 

Een voorwaarde voor een plaatsing in het SBO of SO is dat het SWV beslist over de toelaatbaarheid van 

de leerling en ook de duur van de toelaatbaarheid. Procedure ondersteuningsaanvraag. Ouders 

kunnen zich voor de afgifte van een TLV al aanmelden bij een SBO of SO school. De aanmelding bij een 

SBO school dient schriftelijk te gebeuren. Nadat de leerling schriftelijk is aangemeld gaat de zorgplicht 

in. Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer 

is aangemeld. De school van voorkeur krijgt de zorgplicht. De aanmeldingsschool moet voor deze 

leerling op zoek naar een andere passende plek. 

 

Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs 

volgen op de SO-school waar de instelling een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.  

 

7. Bezwaar indienen bij schoolbestuur 

Ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij het schoolbestuur ( bevoegd gezag) 

tegen het besluit de leerling niet toe te laten. Het schoolbestuur moet binnen vier weken beslissen op 

dat bezwaar. Als ouders naast het bezwaar ook een geschil hebben voorgelegd aan de 

Geschillencommissie passend onderwijs, neemt het schoolbestuur pas een beslissing op bezwaar 

nadat de Commissie een oordeel heeft uitgesproken. 

https://po.swv-peelland.nl/sites/po.swv-peelland.nl/files/media/bestanden/SWV%20-%20Procedure%20ondersteuningsaanvraag%20-%2001-07-22_1.pdf


 
 

 

 

 

8. Zorgplicht bij overstap 

  

a) Een ouder heeft altijd het recht om over te stappen naar een andere school, om wat voor 

reden dan ook. 

b) Wanneer deze ouder aanklopt bij een andere school dan volgt altijd het aanbieden van een 

aanmeldingsformulier. Dit is belangrijk omdat de zorgplicht altijd gekoppeld is aan een 

schriftelijke aanmelding.  

c) Tijdens de onderzoeksperiode ligt de zorgplicht feitelijk bij twee scholen/besturen. Bestuur A 

is verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en bestuur B is 

verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsaanbod dat past bij de school van 

aanmelding.  

d) De school van aanmelding kan niet volstaan met de mededeling dat de gevraagde 

ondersteuning niet geboden kan worden. De school moet actief, samen met de andere school, 

op zoek naar een passende onderwijsplek.  

e) Dat zou, in theorie, de school kunnen zijn waar de leerling al ingeschreven staat.  

f) Wanneer de aanmelder het niet eens is met het geformuleerde ondersteuningsaanbod dan 

kan deze daartegen in beroep gaan via de geëigende wegen.  

 


